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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 บัญญัติใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนขึ้นใน 3 ระดับคือ สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
และสภาเด็ก และเยาวชนแห งประเทศไทย โดยมี วัตถุป ระสงค เพื่อให ส ภาเด็ก และเยาวชนเป น
ศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรทางดานวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ประสานแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพั ฒนาเด็ กและเยาวชนสู ระดั บนโยบาย ซึ่ งการศึก ษาการติ ดตามและประเมินสภาเด็ ก และ
เยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และเพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรครวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ผลการศึกษาพบวา สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ดําเนินการจัดตั้งเปนไปตาม พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยมี
หนวยงานผูปฏิบัติหลักคือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรี และมี
หนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ไดแก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบจ. เทศบาล และอบต.) เปนตน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ
ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสงเสริมดานการศึกษา การจัดคายอาสาพัฒนา และกีฬา
เป น ต น ซึ่ ง ป ญ หาอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งานสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด ลพบุ รี พบว า
คณะกรรมการบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนบางส วนยั ง ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญและไม รับ ผิ ด ชอบต อ
ตําแหนงหนาที่ ผูปกครองยังไมเขาใจและไมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางานใหแกสภา
เด็กและเยาวชน คณะกรรมการเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะการเปนผูนําและการแสดงออก และยัง
ขาดการบู ร ณาการในแผนงานระหว า งหน วยงานผู ป ฏิ บั ติ ใ นพื้ นที่ รวมทั้ ง งบประมาณ ที่ ไ ด รั บ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ

จ
ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
คือ ควรผลักดันใหมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการบูรณาการ
แผนงานดานเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม การคัดเลือกกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ควรคัดเลือกจากผูที่มีความพรอมตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาทักษะผูนําและการบริหารจัดการแก
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ และควรมีการขยายผลโครงการ
ยุวทูตความดีไปสูสภาเด็กและเยาวชนเปนผูรับผิดชอบดวยตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาเรื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น สภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด /อํ า เภอ
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับนี้เปนรายงานการศึกษาสวนบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
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กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2552 รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะความรวมมือดวยดี
จากบุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีและกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ที่ไดใหขอมูล
ที่เป นประโยชน ตอการจั ดทํ า รายงานการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ ศาสตราจารย ดร.อนุ ส รณ ลิ่ ม มณี
ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา และ รองศาสตราจารยดร.พลภัทร บุราคม คณะอาจารยที่ปรึกษาที่ได
ใหคําแนะนําในการจัดทํารายงานการศึกษานี้ และขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ และผูบริ หารของกระทรวงการตางประเทศที่ได
ดําเนินการ และอํานวยความสะดวกทุก ๆ ดาน ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) รุนที่ 1 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย
และสังคมตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เด็กและเยาวชนในปจจุบันตองเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดานทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม ขอมูลขาวสารตาง ๆ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ได
ส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชนรวมถึ ง คนในสั ง คมแห ง โลกของการ
เปลี่ยนแปลง
จากรายงานสถานการณ ดา นเด็ก และเยาวชน ประเด็น เรื่อ งพฤติก รรมเสี่ย งของวัย รุน
(http://www.surin.m-society.go.th/database/Center_Data/children_action.htm, 27 พฤษภาคม 2552) พบว า
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรมของเด็กอายุระหวาง 10-18 ป มีพัฒนาการทางดาน
อารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรมต่ําใน 5 อันดับ คือ ความคิดสรางสรรค การควบคุม อารมณ การ
วิเคราะห การตระหนั ก รูใ นตนเอง และการแกปญหาที่อาจมีผลตอการปรับตัวและความสําเร็จ
ของบุคคลในอนาคต พฤติกรรมดานจริยธรรม และดานการประหยัดอดออม จะลดลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้น เชนเดียวกับพฤติกรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยและละอายเกรงกลัวตอบาป พบวา เด็ก
ที่มีอายุ มากขึ้ นจะมีพ ฤติ กรรมทางลบสูง นอกจากนี้ยั งพบว า เด็ กไทยมี แนวโนม หางเหิ น จาก
สถาบันศาสนามากขึ้น จากการสํารวจพบวา เด็กวัยรุนรอยละ 45 ไมทําบุญตักบาตร และรอยละ
65 ไมเคยไปฟงเทศนเลยในรอบ 1 เดือน แตก ลับ เลือกใชชีวิตตามหา งสรรพสินคา ดูภาพยนตร
คุยโทรศัพท สงขอความทางมือถือ หรือเลนอินเตอรเน็ทเพื่อการพูดคุยและความบันเทิง มากกวา
สวนปญหาการบริโภคของมึนเมาของเยาวชน พบวา ปจจุบันประเทศไทยมีอัตราการบริโภคสุรา
สู งเป นอั นดั บ 5 และจาการสํ ารวจของสํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ พบว า ในช วงป 2534-2536 วั ย รุ  น
โดยเฉพาะสตรี อ ายุ 15-19 ป เป น กลุ ม ที่ มี อั ต ราเพิ่ ม สู ง สุ ด คื อ เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 5.6 เท า นอกจากนี้
ยังพบสถานการณเด็กไทยกับเสรีภาพและการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเปนปญหาที่จะรุนแรงขึ้น ในทุกวันนี้
โดยขอมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ใหเห็นวา ปจจุบันวัยรุนไทยมี
เพศสัมพันธครั้งแรกที่อายุเฉลี่ยประมาณ 14-18 ป และมีแนวโนมวาอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ
ครั้ ง แรกจะน อ ยลงเรื่ อ ย ๆ เช น เดี ย วกั บ ที่ ภั ก ดี โพธิ ศิ ริ อธิ บ ดี กรมอนามั ย (2545) (อ างถึ งใน
http://www.surin.m-society.go.th/database/Center_Data/children_action.htm, 27 พฤษภาคม 2552) กลาววา วัยรุนชาย
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เกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน สวนวัยรุนหญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึ่ง มีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน ซึ่งมากกวาวัยรุนหญิงในชนบท โดยการมี เพศสัมพันธของวัยรุนมักมีกับเพื่อนหรือ
คูรักของตนมากกวา การมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ยังพบวา วัยรุนที่เคยมี
เพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกหรือครั้งสุดทายมีอัตราที่คอนขางนอย ซึ่ง
ในกลุมนักเรียนที่มีเพศสัมพันธและมีการใชถุงยางอนามัยมีไมเกินรอยละ 60 สวนวัยรุนหญิงที่เขามา
รับการรักษาภาวะแทรกซอนจากการแทงเองและทําแทง ในโรงพยาบาลของรัฐตลอดป 2542 พบวารอย
ละ 46.8 เปนหญิงอายุต่ํากวา 25 ป และรอยละ 30.0 เปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป เชนเดียวกับโครงการ
ติ ดตามสภาวการณ เด็ ก และเยาวชนรายจั ง หวั ด (Child Watch) ภาคกลางได ดําเนิ นการติ ดตาม
สภาวการณ เด็ กและเยาวชนภาคกลางทั้ ง 12 จั งหวั ด ได แก กาญจนบุ รี ชั ยนาท ประจวบคี รี ขั นธ
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง
พบวา แนวโนม ทิศทาง และสภาวการณเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดมีแนวโนมแยลงทุกดาน ดังนี้
1) ดานสุขภาพอนามัย พบวา รอยละของทารกที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีแนวโนมดีขึ้น
แตสภาวะการเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน รวมทั้งความเสี่ยงด าน
สุขภาพของเด็กและสุขภาพจิต โดยเฉพาะเรื่องความอวนและความเครียดมีแนวโนมแยลง
2) ดานการศึกษา พบวา โอกาสทางการศึกษาของเด็กลดลง ความพรอมของจํานวนครูที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไมเพียงพอ การมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใ นระดับ ต่ํา สภาวะเสี่ย ง
ของเด็กในระบบซึ่งพิจารณาจากการโดดเรียนเปนประจํามีมากขึ้น ในทางตรงกันขามรอยละของ
นักเรียนที่ชอบไปโรงเรียนและรูสึกปลอดภัยเวลาไปโรงเรียนมีนอยและ
3) ด า นสั ง คม พบว า เด็ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษามี อั ต ราการไม ไ ด อ ยู กั บ พ อ แม เ พิ่ ม มาก
ขึ้ น อัตราการหยารางเพิ่มขึ้น และอัตราเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 19 ป ตอประชากรแสนคนมาทําคลอดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาในพื้นที่มีพื้นที่เสี่ยงมากกวาพื้นที่ดี การมีโอกาสเขาไปเลนเกมสในรานอินเตอรเน็ต
ไดงายมากอัตราเด็กที่กระทําความผิดที่ไดรับการสงตอเขาสถานพินิจเพิ่มมากขึ้นและอัตราการขอเขารับ
การบํ าบั ดยาเสพติ ดก็ เพิ่ มมากขึ้ นเช นกั น (http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5040009, 20
พฤษภาคม 2552) เช นเดี ยวกั บที่ ดร.อมรวิ ชช นาครทรรพ ผู อํ านวยการสถาบั นรามจิ ตติ (อ างถึ งใน
http://www2.nurnia.com/tag,27 พฤษภาคม2552) กลาววา ในรอบป 2550-2551 ที่ผานมา สถานการณที่นาจับ
ตามองมากที่สุดคือ ปญหาแมวัยรุนโดยสถิติหญิงอายุต่ํากวา 19 ป ที่มาทําคลอดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป

3
2548-2551 ซึ่งโครงการ Child Watch ไดประมาณการวาจะมีหญิง วัยรุนมาทําคลอดราว 77,092 คน
เพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีเพียง 68,385 คน สถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมาก เชน
ความไมพ ร อมที่ จะเลี้ย งดูลู ก ซึ่ ง ตรงกับ ข อมู ล จากรายงานสถานการณ เด็ กและเยาวชน ประจํ าป
2548-2550 ไดชี้ใหเห็นถึงสถานการณดานเด็กและเยาวชนซึ่ง สามารถสรุป และแยกออกเปนดา น ๆ
ไดดังนี้
1. ดานสุขภาพอนามัย พบวา โดยภาพรวมดีขึ้น พิจารณาจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอด
ของทารกสูงขึ้น ทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีจํานวนลดลง เปนตน ในเด็ก
ปฐมวั ย พฤติ ก รรมของพ อแม มีผลโดยตรงต อสภาวะสุ ข ภาพอนามั ยของเด็ก เช น การให ท ารก
บริโภคนมของมารดามีจํานวนนอยมาก เด็กเล็กที่ยังแปรงฟนเองไมไดมีภาวะฟนผุสูง เป นตน และ
เด็กไทยทุกวัยทั้งในเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนสูงขึ้น เนื่องจากการบริโภค
อาหารประเภทแป ง ไขมั น และน้ํา ตาลมาก แต มี ก ารออกกํา ลั ง กายน อย
2. ดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธโดยไมใช
ถุง ยางอนามั ย ซึ่ ง ชี้ใ ห เห็ นแนวโนม ในการติ ดเชื้ อทางเพศสัม พั นธ การตั้ งครรภก อนวั ยอั นควร
รวมทั้งยังมีแนวโนมในการใชสารเสพติดเพิ่มขึ้น และเยาวชนยังเปนกลุมผูสูบบุหรี่หนาใหม ซึ่งจะ
นําไปสูการมีโอกาสใชสารเสพติดประเภทอื่นเพิ่มขึ้น
3. ดานการเลี้ยงดูของครอบครัว พบวา ครอบครัวไทยสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับ การ
เลี้ย งดูเด็ก และวัย รุนแบบการสรา งความสัม พันธที่ดี หากเนนความสัม พันธแบบควบคุม แต ไม
แสดงความรักและเอาใจใส
4. ดานการศึกษา พบวา ในกลุมเด็กปฐมวัยมีเด็กกอนวันเรียนเพียง 3 ใน 4 เทานั้น ที่ไดเขา
รับการศึกษาเพื่อการจัดเตรียมความพรอม ซึ่งคุณภาพของศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศยังคงตองปรับปรุง
ในกลุมเด็กวัยเรียน พบวา สถานศึกษาระดับพื้นฐานรอยละ 65 ไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็ กในชนบท ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐ ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในระดับ ประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษายังมีคาเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ในเกือบทุกวิชา และความยากจนยั ง คงเป น สาเหตุ สํา คั ญ
ของการขาดโอกาสทางการศึ ก ษาและการออกจากโรงเรี ย นของเด็ ก ในขณะที่ ยั ง ไม จ บ
การศึกษา แตการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการรวมทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีการขยายตัวมากขึ้น
5. ดานนันทนาการ พบวา เด็กและเยาวชนไทยสวนใหญใชเวลาวางไปกับการดูโทรทัศน
วีดีโอ ดีวีดี ซีดี ฟงวิทยุ อานหนังสือ และเลนคอมพิวเตอร มากกวาการเลนกีฬาหรือการเขารวม
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กิจกรรมทางสังคม ทําใหไมมีการพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหว รวมทั้งขาดทักษะทางสังคมอยาง
เหมาะสม อีกทั้งทางรายการตามสื่อตา ง ๆ สวนใหญจะเปนรายการเพื่อความบันเทิงมากกวา รายการ
เพื่อการศึกษา ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ เพื่อการนันทนาการก็มีนอยกวาพื้นที่เริงรมยอยางเห็นไดชัด
6. ดานครอบครัว พบวา ครอบครัวไทยรอยละ 30 เปนครอบครัวเดี่ยว (พอ แม ลูก) มีการ
หยารางสูง เด็กและเยาวชนเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เชน การถูกทําราย ลวงละเมิดทางเพศ
ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม
7. ดา นคา นิย ม วัฒนธรรม จริย ธรรม และศาสนา พบวา เด็ก และเยาวชนมีพ ฤติก รรม
การบริโภคสูง ขาดวินัยในการใชเงิน มีความเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศ พอแมไมมีเวลาใหลูกทําให
มีความสัมพันธที่หางเหิน เด็กและเยาวชนขาดแบบอยางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมมีนอย
8. ดานเศรษฐกิจและการมีงานทํา พบวา เด็กและเยาวชนมีความตองการทํางานพิเศษเพื่อหา
รายไดและประสบการณ โดยเฉพาะในชวงปดภาคการศึกษา ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ยากจนมัก
จําเปนตองทํางานหารายไดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
9. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พบวา อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนํา
ของ

การเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนไทย การจมน้ําเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตในเด็กอายุ 0-11

ป และอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตของเด็กอายุ 12-17 ป นอกจากนี้ยังพบวา มี
ความรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น ได แ ก การทะเลาะวิ ว าท การรั ง แกกั น ของเด็ ก นั ก เรี ย น
การลอเลียนเพื่อน และการดูถูกเหยียดหยามทางเชื้อชาติ เปนตน
10. ดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา เด็กและเยาวชนทํางานอาสาสมัครในพืน้ ที่มาก
ขึ้นและเขาไปมีสวนรวมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การมีสวนรวมในการเสนอรายงานดวย
วาจาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การมีโอกาสเขารวมโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนดําเนินการ เชน โครงการ To Be Number One โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนในโครงการตาง ๆ กระจายอยูทั่วประเทศ
11. ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเทศไทยไดมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยาง
ต อเนื่ อง และมี การประกาศใช หลายฉบั บ นั บว าเป นความก าวหน าอย างมาก อย างไรก็ ตาม ยัง คงมี
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กฎหมายอีกหลายฉบับที่ตองปรับปรุงเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูง สุดที่เด็ก และเยาวชนพึงไดรับ
ตอ ๆ ไป
12. เด็กและเยาวชนกับสื่อ พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญบริโภคสื่อเพื่อความบันเทิงเปน
หลั ก พร อมทั้ ง บริ โภคความรุ นแรงและภาพลามกในสื่ อต า ง ๆ มากขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ก ารแสวงหา
ประโยชนทางเพศจากเด็กและเยาวชนผานทางเว็บไซต จึงจําเปนตองมีมาตรการแกไขอยางเรงดวน
ตอไป
13. เด็กและเยาวชนกลุมพิเศษ พบวา เด็กที่ถูกกระทําทารุณกรรมทางเพศมีมากขึ้น ซึ่งอายุ
ระหวาง 7-9 ป เปนวัยที่ถูกกระทํามากที่สุดโดยสวนใหญถูกกระทําจากบุคคลที่ใกลชิด เด็กที่ขาย
บริการทางเพศดวยความสมัครใจมีอายุนอยลง ความยากจนเปนสาเหตุหลักที่ผลักดันใหเด็กและ
เยาวชนเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งสวนใหญจะทํางานอยูตามสถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย หรือ
ทํางานเหมาชวงเพิ่มมากขึ้น เด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กยากจนยังมีสูง เด็กเรรอนและเด็กไร
สัญชาติยังขาดการดูแลเอาใจใส รวมทั้งยังมีโอกาสนอยในการไดรับสิทธิและการเขาถึงบริการอยาง
เหมาะสม เด็กที่กระทําความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง สวนใหญจะเปน
คดีเกี่ยวกับทรัพย โดยเพื่อนจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเด็กและการกระทําผิดของเด็ก นอกจากนี้ยัง
พบวา เยาวชน มีอัตราการดื่มแอลกอฮอลสูงเปนอันดับสองรองจากวัยทํางาน ซึ่งเด็กหญิงมีสถิติการ
ดื่มมากขึ้น (รายงานสถานการณเด็กและเยาวชน ประจําป 2548-2550, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, หนา 1-8)
จากสถานการณ ดัง กล า วข า งต น จะเห็ นว า เด็ ก และเยาวชนมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งสู ง ขึ้ น ซึ่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงเหลานั้นเกิดมาจากหลายปจจัย อาทิ การเลียนแบบเพื่อน การบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม
พอแมไมมีเวลาในการอบรมขัดเกลา ขาดตนแบบที่ดี เปนตน แตในขณะเดียวกันก็มีเด็กบางสวนได
รวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน เพื่อเปนการสนับสนุนใหเด็กมีเวทีในการแสดงออกอยาง
สร างสรรค ประกอบกั บมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห งชาติ
(กยช.) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ไดกําหนดใหทุกจังหวัดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ขึ้ น และให สํ า นั ก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เด็ ก เยาวชน ผู ด อยโอกาส คนพิ ก าร และ
ผูสูงอายุ (สท.) ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 76
จังหวัด จากสํานักงบประมาณ และในป 2550 ไดมีการบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ซึ่ งมีผลบังคับ ใชเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2551 โดยมีสาระสําคั ญ
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2 ประการ คือ 1) ให กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมี การประชุมสมัชชา
“คนทํางานเพื่อเด็กและเยาวชน” ขึ้นปละ1 ครั้ง และ 2) บัญญัติใหมี“สภาเด็กและเยาวชน” ขึ้นใน 3
ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนดังกลาวเปนศูนยกลางการเรียนรู
เผยแพรทางดานวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิ จกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมทั้งให ขอ เสนอแนะเกี่ย วกับ การพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนสูระดับนโยบาย ซึ่ง ตรงตามเจตนารมณข องพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดเปดโอกาสใหสวนราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
แตจากการดําเนินงานที่ผานมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
ในฐานะที่ เป นหนวยงานที่ ดูแลและรั บผิดชอบการดํ าเนินงานของสภาเด็ กและเยาวชนยั งขาดการ
ประเมินและติดตามความกาวหนาของสภาเด็กและเยาวชน ทําใหไมไดรับทราบขอมูล ปญหา และ
อุปสรรคในการดําเนินการอยางแทจริง ผูศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ “ติดตามและประเมินสภาเด็ก
และเยาวชนระดั บ จั งหวั ด และระดั บอํ าเภอ กรณี ศึกษาพื้ นที่ จั งหวั ดลพบุ รี ” ขึ้ น โดยหวั งว าจะได
รับทราบขอมูลตามสภาพความเปนจริงเพื่อใชสําหรับการวางแผนและพัฒนาการดําเนินงานของ
สภาเด็ กและเยาวชนให มีความเขม แข็ง ยั่งยืน และบรรลุผลตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญั ติ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ลพบุรี และ
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอในจังหวัดลพบุรี
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ ในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
-เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)
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- เยาวชน หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ตั้ ง แต สิ บ แปดป บ ริ บู ร ณ ถึ ง ยี่ สิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ
(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)
- คณะบริหาร หมายถึง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห ง
ประเทศไทย (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)
- สภาเด็ กและเยาวชน หมายถึ ง สภาเด็ กและเยาวชนจั งหวั ดและอํ าเภอที่ จั ดตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเปนองคกรเครือขายเชื่อมโยง
กลุมเด็กและเยาวชนที่มีการดําเนินงานในดานตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
ส งเสริ มและพั ฒนาเด็ กและเยาวชนอย างยั่ งยื น (สํ านั กงานส งเสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ เด็ ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอไดรับการติดตามและประเมินอยางมีระบบ
ไดขอสนเทศ (Information) ทั้งสภาพการณ ปญหา อุปสรรค และความตองการการพัฒนาที่มีคุณภาพจน
สามารถนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การให บ รรลุ ต ามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติ ฯ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
1.5.2 ไดขอเสนอเชิงวิชาการที่จะนําสูการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็ก
และเยาวชนระดั บจั งหวั ด/อํ าเภอ ที่ ชั ดเจนจนสามารถนํ าไปสูข อเสนอแนะในทุ กระดั บทั้งในระดั บ
ปฏิบัติการ (สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด) ในระดับบริหารจัดการ (พมจ.) ในระดับการสงเสริม
สนับสนุน (อปท. หนวยราชการ/องคกรภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของ) และในระดับนโยบาย (สท. พม.)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

ทฤษฏีจิตสังคม
อีริค อิริคสัน (Erik Erikson) เชื่อวาครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนศูนยกลาง
เปนที่ทาทายใหเรียนรูและผานพนไป การผานความทาทายตาง ๆ จะมีผลลัพธทั้งที่ชอบและไมชอบ
อันจะมีผลตอการพัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพ ผลลัพธทางบวกจะทําใหเกิดการมองโลกใน
แงดีและเกิดความรูสึกที่ดีที่จะจัดการกับความทาทายอื่นๆที่ตามมา และมองวาเปนสิ่งที่สามารถจะ
ผานพนไดโดยงาย เขาไดเสนอขั้นของการพัฒนาการ 8 ขั้น ที่เปนผลมาจากการเผชิญภัยความทา
ทายตาง ๆ ในชีวิตนับตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา แนวคิดของอีริคสัน เรียกวา ทฤษฎีจิตสังคม
(Psychosocial Theory)
การพัฒนาการตามวัยตามประสบการณทางสังคมของบุคคล อันกอใหเกิดคุณภาพหรือผล
ของการพัฒนาทั้งทางบวกและทางลบ 8 ขั้น มีดังนี้ (Wortman, Loftus and Weaver, 1999 : 334 อางถึงใน
http://trangdata.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2008-03-26-0711-33&catid=37:-2550 4 มิถุนายน 2552)
1. ความไววางใจ – ไมไววางใจ พัฒนาในขวบแรกของชีวิตทารกจะเรียนรู ที่จะไววางใจผูที่
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหตน สวนทารกที่ถูกทอดทิ้งหรือใหการดูแล ไมสม่ําเสมอจะ
พัฒนาไปเปนผูที่ไมไววางใจผูอื่น
2. ความเปนอิสระ – ความละอายและความสงสัย พัฒนาในชวงอายุ 1-3 ป เด็กจะพัฒนาความ
เปนอิสระดวยการทําภารกิจงายๆ ไดสําเร็จ สวนเด็กที่ไมสามารถจะพัฒนาความเปนอิสระได จะ
รูสึกสงสัยในตนเองและรูสึกละอาย
3. ความคิดริเริ่ม – ความรูสึกผิด พัฒนาในชวงอายุ 3–6 ป เด็กจะมีความคิดริเริ่มในการทํา
กิจกรรมใหมๆ แตถาความคิดริเริ่มของเด็กทําใหเด็กเกิดความขัดแยงกับคนอื่นๆ เด็กจะรูสึกผิด และ
หากความรูสึกผิดมีมากเกินไปจะทําใหไมคิดริเริ่ม ดังนั้นเด็กจะตองเรียนรูที่จะทําใหความคิดริเริ่ม
ของตนสมดุลกับความตองการและความปรารถนาของผูอื่น
4. ความขยันหมั่นเพียร – ความรูสึกดอย พัฒนาในชวงอายุ 6 ป จนถึงวัยแรกรุน (Puberty)
เด็กจะเรียนรูทักษะตางๆ ในวัฒนธรรมของตนเด็กที่ขยันหมั่นเพียรจะรอบรู และสามารถทําสิ่งตาง ๆ
ไดดวยตนเอง เด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สวนเด็กที่ลมเหลวจะรูสึกดอย
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5. เอกลักษณ – สับสนในบทบาท พัฒนาในชวงวัยรุนเด็ก วัยรุน ทุกคนจะตองพัฒนา
เอกลักษณ ซึ่งเปนการบูรณาการความรูสึกวาตนเปนใครแตกตางจากคนอื่น ๆ ผูที่ไมสามารถพัฒนาได
จะรู สึ ก สั บ สนในบทบาทของตนในอนาคต ในทั ศ นะของอี ริ ค สั น การพั ฒนาเอกลั ก ษณ เป น
พัฒนาการที่สําคัญของชีวิต
6. ความใกลชิด – ความโดดเดี่ยว คนหนุมสาวจะพยายามที่จะสรางมิตรภาพ และ
ความสัมพันธอันใกลชิดและความรักกับคนอื่นๆ ผูที่ไมสามารถจะสรางสัมพันธได จะรูสึก โดดเดี่ยว
7. ความรับผิดชอบ – ความเฉื่อย ผูใหญจะตองพัฒนาความรับผิดชอบที่จะนําทางคนรุนตอ ๆ ไป
และสรางผลงานที่มีคุณคา ผูใหญที่ไมสามารถจะรูสึกเบื่อหนาย ทอถอย และกลายเปนคนเฉื่อย
8. ความมั่นคงสมบูรณ – ความสิ้นหวัง ผูสูงอายุจะรูสึกมั่นคงสมบูรณไดเมือเขามองยอน
ไปในชีวิตและพบวาเขามีผลงานเปนที่พอใจ แตถาเขามีทัศนะวาตนเองเปนผูไมมีความสามารถเขา
จะรูสึกสิ้นหวัง
การพัฒนาบุคลิกภาพของแตละคนจะพัฒนาไปตามลําดับ แตละขั้นอาจจะสมบูรณตามวัย หรือ
อาจจะขาดหายไปไมสมบูรณตามวัย ดวยคุณภาพของการพัฒนาการแตละขั้นจะสงผลตอบุคลิกภาพ
ในวัยผูใหญ เราจะพบวามีผลของการพัฒนาการปรากฏในลักษณะนิสัยตอไปนี้ คือ ความหวังของ
บุคคล ทัศนะในการมองโลก การมองโลกในแงดีหรือแงรายการกํา หนดแนวทางชีวิตของตนเอง
การนับถือตนเอง ความมุงหมายในการกระทําสิ่งตางๆ ความพึงพอใจในการทํางาน ความสม่ําเสมอ
ในการประพฤติปฏิบัติความรักความรับผิดชอบตอหนาที่การงานความเฉลียวฉลาดสุขุม
(http://trangdata.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2008-03-26-0711-33&catid=37:-2550 4 มิถุนายน 2552)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ

แนวคิดและโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Sruffebeam’s CIPP Model)
ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนัง สือทางการประเมินออกมาหนึ่งเลม ชื่อ
“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเลมนี้ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยาง
นาสนใจและทันสมั ยดวย นอกจากนั้น สตั ฟเฟลบี มก็ ไดเขีย นหนั งสือเกี่ ยวกั บการประเมินและ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมี บทบาทสําคัญในการ
พั ฒ นาทฤษฎี ก ารประเมิ น จนเป น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปในป จจุ บั น เรี ย กว า CIPP Model
(http://www.nsdv.go.th/evalution/download/ 4 มิถุนายน 2552)
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แนวคิดของสตัฟเฟลบีมนี้ เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายการประเมินกับฝาย
บริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศ
ให กั บ ฝ า ยบริ ห าร ส ว นฝ า ยบริ ห ารมี ห น า ที่ เ รี ย กหาข อ มู ล และนํ า ผลการประเมิ น ที่ ไ ด ไ ปใช
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อปองกันการมีอคติ
ในการประเมิน
ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model (แผนภูมิที่ 1)
การประเมินสภาวะ
แวดลอม (C)
(Context Evaluation)
การประเมินปจจัยนําเขา/
ตัวปอน (I)
(Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ
(P)
การประเมินผลผลิต
(P)

(http://www.nsdv.go.th/evalution/download/ 4 มิถุนายน 2552)
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต
บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช
วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ ซึ่งอธิบายได
ดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation : C) เปนการ
ประเมิน กอนการดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
รวมทั้ งศึ ก ษาถึ ง ป จจั ย พื้ นฐานที่นํา ไปสู ก ารพั ฒนาเป า หมายของโครงการ อั นได แก บริ บทของ
สภาพแวดลอม นโยบาย วิสัยทัศน ปญหา แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ
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เปนตน ตัวอยางเชน โครงการอาหารเสริมแกเด็กกอนวัยเรียน เราจําเปนที่จะตองวัดสวนสูงและชั่ง
น้ําหนักของเด็กกอนที่จะใหอาหารเสริม เปนตน
การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพีย งของทรั พยากรที่ จะใชใ นการดํา เนิ น
โครงการ และค นหาประสิ ท ธิ ภ าพขององค ป ระกอบที่ นํา มาเป น ป จจั ย นํ า เข า เช น งบประมาณ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของ
การดํ า เนิ นโครงการที่จะใช เปนขอมู ลในการพั ฒนา แก ไข ปรั บปรุ ง ใหดําเนิ นการช วงต อไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรั พยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิน
กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย
(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่ ง มั ก จะไม ส ามารถศึ ก ษาได ภายหลั ง จากสิ้ นสุ ด
โครงการแลว
การประเมินผลิตผล (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็น
ของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมิ นผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอ
เรื่ อ งผลกระทบ (Impact)
และผลลั พธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท าที่ ควร
(http://www.library.uru.ac.th/article/htmlfile/cipp.pdf 16 มิถุนายน2552)
นอกจากนี้ สตัฟ เฟล บีมได นําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล องกับ ประเด็นที่
ประเมิน ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และ
ขั้นตอนของการดําเนินการของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจที่
ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนและ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

12
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื่อใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยายโครงการที่
จะนําไปใชในโอกาสตอไป
จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการ
ตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุปความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ
ดังแผนภูมิที่ 2
ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไป
ปฏิบัติ (Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

แผนภูมิที่ 2 : ความสัมพันธของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model
เกณฑและตัวชี้วัดความสําเร็จ
การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จของโครงการ
ใหทราบซึ่งโดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ(วรเดชจันทรศรและไพโรจน ภัทรนรากุล.
2541 : 44 อางถึงใน http://www.library.uru.ac.th/article/htmlfile/cipp.pdf 16 มิถุนายน 2552) มีดังนี้
1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิต
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ภาพตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลังคน ระยะเวลาในการใหบริการผูปวย
2. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับการ
บรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ
3. เกณฑความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
4. เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจ
5. เกณฑความเปนธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปน
ธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ
6. เกณฑความกาวหนา (Progress) มีตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวม
กิจกรรมที่ทําแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใชไป
7. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เชน ความอยูรอดของโครงการดานเศรษฐกิจ
สมรรถนะดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เชน ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน
สําหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความสําเร็จของโครงการนั้น หมายถึงขอความที่แสดงหรือระบุ
ประเด็น ที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะที่
คอนขางเปนรูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และสวนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ
หลักการสรางตัวชี้วัดที่ดี
ในการสรางตัวชี้วัดที่ดี จําเปนจะตองมีหลักการที่ใชเปนเปาหมายในการดําเนินการดังนี้
1. เลือกใช / สรางตัวชี้วัดที่เปนตัวแทนที่สําคัญเทานั้น
2. คําอธิบาย หรือการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนวลีที่มีความชัดเจน
3. ตัวชี้วัดอาจจะกําหนดไดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได
4. ควรนําจุดประสงคของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากําหนดตัวชี้วัด
5. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ (http://www.library.uru.ac.th/article/htmlfile/cipp.pdf 16 มิถุนายน 2552)
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2.3 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จังหวัด และประเทศไทย
จากมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มและประสานงานเยาวชนแห งชาติ (กยช.)
ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ไดกําหนดใหทุกจังหวัดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น และ
ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)
ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 76 จังหวัด จาก
สํานักงบประมาณ และในป 2550 ไดมีการบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2551 โดยมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ 1)
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการประชุมสมัชชา“คนทํางานเพื่อเด็ก
และเยาวชน” ขึ้นปละ1 ครั้ง และ 2) บัญญัติใหมี “สภาเด็กและเยาวชน” ขึ้นใน 3 ระดับ คือ สภาเด็ก
และเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนดังกลาวเปนศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรทางดานวิชาการ
การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิ จกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประสานงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน สูระดับนโยบาย
ประกอบกับพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หมวด 1 มาตรา
6 ไดกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งแกไขปญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน หมวด 1 มาตรา 8 กลาว
วา ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรวมมือ สงเสริม และประสานงาน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่ นที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนให คํา นึงถึ งหลัก การและแนวทางการมี สวนรวมของประชาชนและ
ประชาสังคมในทองถิ่นดวย และหมวด 1 มาตรา 9 กลาววา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให ห น ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ที่ เ กี่ ย วข อ งให ค วามร ว มมื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ดํ า เนิ น งานของสภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ สภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด สภาเด็ ก และเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 3-7)
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สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในเขตอําเภอ
นั้น และจัดใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวย ประธานสภาหนึ่งคนและ
ผูบริหารอีกไมเกินสิบหาคน โดยใหคัดเลือกกันเองจากผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษา
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป และผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา
รวมทั้งไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไว ดังตอไปนี้
1. สงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถานศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน
2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่ นใหมีความรู
ความสามารถ และจริยธรรม
3. เสนตอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่น (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา
17-19)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 กํา หนดใหมีส ภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยคณะบริหารของสภาเด็ก และเยาวชนจังหวั ด
ประกอบดวย ประธานสภาหนึ่งคน และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบคนซึ่งคัดเลื อกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน เปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
อํานาจหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีดังตอไปนี้
1. ประสานงานระหว า งสภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ และแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณในดานตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด
2. เปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรดานวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
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3. สงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัด
หรือเขตกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
4. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 19-22)
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ.2550 ซึ่งสมาชิกประกอบดวย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุมเด็กและ
เยาวชนที่ไดลงทะเบียนไวตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุม
เด็กและเยาวชนจํานวนสามสิบแปดคน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1. เปนศูนยกลางประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ตาง ๆ
2. ใหความรวมมือในการดําเนินงานของรัฐและองคกรเอกชนหรื อองคกรชุมชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
3. ใหความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหนวยงานของรัฐ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชน
5. เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือองคกร
ชุมชน
6. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละ
ครั้ง(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 23-24)
2.4 แนวคิดเรื่องเครือขาย
ปาริช าติ วลัย เสถี ย ร. (2546 : 466) กล าวถึ งเครื อขา ยวา เครื อข ายเปนรู ปแบบการ
เชื่อมโยงเครือขายสัมพันธระหวางชุมชน หมูบาน ทรัพยากรบุคคล และวิทยากรชาวบาน เพื่อขยาย
แนวรวมไปสูการสรางพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา หรือตอรองในระดับนโยบาย
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แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติฉบับ ที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554. (2550 : 67)
ในแผนยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
มีวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง เชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวย
กระบวนการเรียนรู และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและ
แกไขปญหาของชุมชน บนรากฐานการพึ่งตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น
นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุ ตานุวัตร. (2547 : 73) ไดใหความหมายของเครือขายวา
เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของกลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง มี
ระยะเวลานานพอสมควร มีวัตถุประสงค หรือเปาหมายรวมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงคหนึ่ง
แลว อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคใหมได การรวมตัวของกลุมเปนเครือขาย
นั้นเปนการพัฒนาของการรวมพลัง ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความสามารถใน
การบริหารจัดการ การสรางอํานาจและพลังการตอรอง
ปุสตี มอนซอน และคณะ (2547:2) ไดใหความหมายของการเกิดเครื อขายวา การเกิด
เครือขายตองมีแนวคิดจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) และแนวคิดการรวมพลัง
(Synergy) ซึ่งหมายถึงการมีเพื่อนแบงปน การทํางานเปนกลุม การแบงปนทรัพยากรในการทํางาน
การแบงปนภาวะความเสี่ยงรวมกัน การแลกเปลี่ยนความชํานาญเฉพาะดาน การเสริมประสิทธิผล
และประหยัด การสรางประสบการณในการเรียนรูและการทํางานรวมกัน
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 (2549:21) กลาวถึงงานดานเครือขายวา
การสงเสริมใหเกิดระบบเครือขายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนเครือขายทางสังคมที่
ความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ภายใตแผนงานพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและ
การมีสวนรวมของเครือขายทางสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคใหเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ
บริการดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สรุป เครือขาย คือกลุม องคกร ชุมชน ที่มีความประสานงาน เชื่อมโยงการทํางานโดย
มีวัตถุประสงค ภารกิจ เดียวกัน มีจุดมุงหมายเดียวกัน เชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวยกระบวนการ
เรียนรู และการจัดการองคความรูรวมกันอยางเปนระบบ ดังเครือขายพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยระดับตําบล ที่ เชื่อมโยง ประสานงานการทํางานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ใหแกคนในตําบล การแลกเปลี่ยน เรียนรู ในการทํางานรวมกันโดยมีภาคีทางสังคม สนับสนุน
การให ค วามรู มี อ งค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ให ก ารสนั บ สนุ น ให เ กิ ดการมี ส วนร วมต อ การ
ดําเนินงานในทองถิ่น

บทที่ 3
วิธีการติดตามและประเมิน
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
1) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดลพบุรี จํานวน 21 คน
2) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ จํานวน 176 คน
3) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีหรือเจาหนาที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีซึ่งเปนผูดําเนินการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 1 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง
1) คณะกรรมการบริหารสภาเด็ก และเยาวชนระดับ จัง หวัด ลพบุรี จํา นวน 11 คน
จากจํานวนทั้งสิ้น 21 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.38
2) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ จํานวน 89 คน จากจํานวนทั้งสิ้น
176 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.57
3) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีหรือเจาหนาที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีซึ่งเปนผูดําเนินการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 1 คน จากจํานวน
ทั้งสิ้น 1 คน หรือคิดเปนรอยละ 100
3.2 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมิน
การติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด/อําเภอในจังหวัดลพบุรีไดใชเครื่องมือใน
การติดตามและประเมิน ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย
3.2.1 แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
เป น แบบบั น ทึ ก ที่ ใ ช สํ า หรั บ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการประชุ ม กลุ ม ของคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยบันทึกจากการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอเมือง (ทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี) ในแตละครั้งจะตองมีสมาชิกเขารวมการ
ประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด แบบบันทึกชุดนี้ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
- ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
- ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
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3.2.2 แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เป น แบบบั น ทึ ก ที่ ใ ช สํ า หรั บ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการประชุ ม กลุ ม ของคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะตองมีสมาชิกเขารวมไมต่ํา
กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด แบบบันทึกชุดนี้ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
- ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
- ตอนที่ 2 ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชน
จังหวัดในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
3.2.3แบบบันทึกการสัมภาษณสําหรับการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
เปนแบบบันทึกที่ใชสําหรับสัมภาษณเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดของตน จํานวน 1 ครั้ง โดย
แบบบันทึกชุดนี้ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก
- ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการสัมภาษณ
- ตอนที่ 2 ขอมูลการสรางความรู ความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม
สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด
- ตอนที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
- ตอนที่ 4 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
3.3 การสรางแบบสัมภาษณในการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
มีขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เพื่อรวมกัน
กําหนดกรอบแนวคิด กําหนดวัตถุป ระสงค เกณฑในการประเมิ น และแบบสัม ภาษณ ซึ่ งใชเป น
เครื่ องมือ ในการติดตามประเมินผลสภาเด็ก และเยาวชนซึ่งสร างขึ้ นโดยตามกรอบพระราชบั ญญั ติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
2. นําแบบสัมภาษณ ที่ไดมาประชุมรวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อ
ปรับแบบสัมภาษณใหมีความเที่ยงและความตรงกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 กอนที่จะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
3. นําแบบสัมภาษณที่ไดทั้ง 3 ชุด ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง พรอมกับ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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4. นํา ข อเสนอแนะที่ ไ ด จากการทดลองใช (Try out) มาประกอบการปรั บ ปรุ ง แบบ
สัมภาษณ รวมทั้งเชิญคณะทํางาน ฯ และที่ปรึกษามารวมประชุมใหขอคิดเห็น เพื่อใหแบบสัมภาษณ
ในการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ชุด มีความสมบูรณมากที่สุด
5. จัดประชุมชี้แจงแบบสัมภาษณในการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ชุด
ใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมกลุมประสานงานสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กอนที่จะนําไปดําเนินการเก็บขอมูลจริง
3.4 วิธีการติดตามและประเมิน
1. ศึ กษาเอกสารของทางราชการ ไดแก พระราชบัญญั ติส งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 รวมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
2. การสัมภาษณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งเป นผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็ กและเยาวชนในจังหวัดลพบุ รี
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 11.00-12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 8
3. การประชุมกลุมของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จํานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 9.00-12.00 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 8 จํานวนผูเขาประชุมจํานวน 11 คน ประกอบดวย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 1 คน
และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 10 คน
4. การประชุมกลุมของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ (ทุกอําเภอในจังหวัด
ลพบุรี) จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 9.00-12.00 ณ หองประชุมสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จํานวนผูเขาประชุมจํานวน 89 คน ประกอบดวย ประธานสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ (ทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี) จํานวน 11 คน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ (ทุก
อําเภอในจังหวัดลพบุรี) จํานวน 78 คน
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยการจําแนกประเภท (Typological analysis) ตาม
กระบวนการติดตามประเมินผลในรูปแบบ CIPP Model กลาวคือ
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3.5.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
เปนการประเมินกอนการดําเนินโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจําเปน
ที่จะตองดําเนินโครงการ รวมถึงประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ โดยใน
ที่นี้จะพิจารณาจาก
1. ที่มาและเหตุผลความจําเปนที่ตองมีโครงการ พิจารณาในประเด็นดังนี้
1) สถานการณดานเด็กและเยาวชน
2) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
3)การได รั บ นโยบายจากส ว นกลาง (สํ า นั ก ส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ เ ด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)) โดยการโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดเปน
ผูดําเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
2 การสรางความเขาใจรวมกัน
ในทางปฏิ บั ติ เมื่ อ จั ง หวั ด ได รั บ นโยบายและงบประมาณมาจากส ว นกลางแล ว
ผู รั บ ผิ ด ชอบมั ก ไม ไ ด ทํา งานตามลํา พั ง แต จ ะมี ห น ว ยงานภาคี ต า ง ๆ เข า มามี ส ว นร ว มใน
การดําเนินงานดวย โดยสวนใหญขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการสรางความรูความเขา ใจใหกั บ
หนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ อาทิเชน สถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบต./อบจ.) ตํารวจ หรือหนวยงานของ พม.ในพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับ สนุน การดํา เนิน งานของสภาเด็ก และเยาวชนอํา เภอ/จัง หวัด ทั้ง นี้ห มาย
รวมถึง การให ก ารสนั บ สนุ นงบประมาณ สถานที่ ใ นการทํ า การ/จั ดประชุ ม ตลอดจนวั ส ดุ
อุปกรณดวย โดยขอมูล
3.5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I )
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการ ในที่นี้จะพิจารณาจาก
1.ความชัดเจนของวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นนั้น มีทั้งหมด 4 ขอ คือ
1.1 ใหสภาเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรดานวิชาการ การศึกษา
กีฬา วัฒนธรรม
1.2 ใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.3 ใหมีการประสานและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน
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1.4 ใหสภาเด็ กและเยาวชนใหขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บการพั ฒนาเด็ก และเยาวชน
สูระดับนโยบาย
2. ความพรอมของทรัพยากร
ในแตละพื้นที่จะมีความพรอมของทรัพยากรไมเทากัน เจา หนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ดา นสภาเด็ก และเยาวชนของแตล ะจัง หวัด จะมีเ พีย ง 1-2 คน ในทางปฏิบ ัต ิ เพื ่อ ให ก าร
ดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป า หมายจํ า เป น ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากเจ า หน า ที่ ส ว นต า ง ๆ ทั้ ง จากใน
สํานัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ยจัง หวัดเอง รวมถึง ภาคีอื่น ๆ ดวย และจําเปน
ที่ตองคํานึงถึงความพรอมดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสื่อตาง ๆ ที่จะตองใช ใน
การดําเนินงาน
3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการดําเนินงาน
นอกจากจะประเมินปจจัยนําเขาทั้งในประเด็นของความชัดเจนของวัตถุประสงค
และความพรอมของทรัพยากรแลว ยัง จํา เปนที่จะตองประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ดําเนินงานดวย ทั้งนี้เพื่อสะทอนถึงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติง าน หากวามีแนวทางขั้นตอน ที่
ชัดเจนก็นาจะสงผลตอการดําเนินงานใหเปนไปอยางราบรื่นดวยเชนกัน
3.5.3 การประเมินกระบวนการ (process Evaluation :P)
เป นการประเมินกระบวนการ ขั้ นตอนการดํ าเนินงานของสภาฯ จังหวั ด /อํ าเภอ เชน การจัดทํ า
ข อบั งคั บ ข อบั ญญั ติ การจั ดประชุ ม การประสานขอรั บการสนั บสนุ นงบ ขอความร วมมื อส วนที่
เกี่ ยวข อง กั บการดํ าเนิ นโครงการ ซึ่ งจะใช เป นข อมู ลในการพั ฒนา แก ไ ข ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่นี้จะพิจารณาจากการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาคีตาง ๆ รูปแบบการจัดกิจกรรม ความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ที่พบในการดําเนินโครงการ
3.5.4. การประเมินผลผลิต ( product Evaluation : P )
เป น การประเมิ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ หรื อ
มาตรฐานที่ไดกําหนดไว ในที่นี้จะพิจารณาทั้ง ผลผลิต อันไดแก จํา นวนงบประมาณ ตลอดจน
การสนั บ สนุ น ด า นอาคารสถานที ่ วั ส ดุ อุ ป กรณ ข องหน ว ยงานต า ง ๆ ที ่ เ ข า มามี ส  ว นร ว ม
ในการดําเนินงานสภาเด็ กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลลัพธโดยพิจารณาจากความ
พึงพอใจของทั้งผูปฏิบัติงานและสมาชิกของสภาเด็ก และเยาวชนอําเภอ/จังหวัด

บทที่ 4
ผลการติดตามและประเมิน
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัดในจังหวัดลพบุรี
ผลการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรีพบวา
4.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation: C)
4.1.1 การสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ/จังหวัด
4.1.1.1 วิธีการที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.)ใชในการ
เผยแพรประชาสัมพันธสภาเด็กและเยาวชน คือ
1) การใชหนังสือราชการ
2) การชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
3) การชี้แจงผานวิทยุชุมชน
4.1.1.2 วิ ธี การที่ สํ านั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย จั งหวั ดใช ในการให
ความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนแกหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ คือ
1) การใชหนังสือราชการ
2) การชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
3) การใชแผนพับ/ใบปลิว
4.1.1.3 หนวยงานและองคกรที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ไดใหความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน พบวา
1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไดแก สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 50 จังหวัดลพบุรี
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (ผูประสานจังหวัด) ศูนยบริการสวัสดิการสังคม เฉลิมพระชนพรรษา
5 รอบ (ราชินี)บานพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี
2) หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเขตการศึกษา
พื้นที่ ลพบุรี 1 และ 2 สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
3) หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก อําเภอตาง ๆ ทองถิ่น จังหวัด
ปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานี อนามั ย ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ โรงพยาบาลอนัน ทมหิด ล
โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
5) หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
6) หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป จ.ลพบุรี
7) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดแก สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
8) หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ไดแก มณฑลทหารบกที่ 73
9) องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ได แก เทศบาลเมื อง,เทศบาลเขาสามยอด
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล( อบต.)ทุกแหง
10) องคกรภาคเอกชน ไดแก มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห สโมสรโรตารีจังหวัด
11) หนวยงาน/องคกรอื่นๆ ไดแก กลุมเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน กลุมเยาวชนดานเอดส
กลุมเยาวชนมัคคุเทศนนอยโปงมะนาว
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1
ตาราง 1 หนวยงานและองคกรที่สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดให
ความรู เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
หนวยงานและองคกรที่ พมจ.ไดใหความรู
เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
1. หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม.
ที่

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จํานวน

ชื่อหนวยงาน

5

1. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
2. ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 50
3. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(ผูประสานจังหวัด)
4. ศูนยบริการสวัสดิการสังคม
5.บานพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี
1.สํานักงานเขตการศึกษาพื้นที่ ลพบุรี 1และ2
2.สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
3.ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
4.โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี

4
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ตาราง 1 (ตอ)
หนวยงานและองคกรที่ พมจ.ไดใหความรู
เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่

จํานวน

ชื่อหนวยงาน

5

1.อําเภอตาง ๆ
2.ทองถิ่นจังหวัด
3.ปกครองจังหวัด
4.พัฒนาชุมชนจังหวัด
5.องคการบริหารสวนทองถิ่น
1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.สถานีอนามัยในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งสภาเด็ก
อําเภอ
3.โรงพยาบาลอนั น ทมหิ ด ล,โรงพยาบาล
ลพบุรี
1.สํานักงานแรงงานจังหวัด
1.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
2.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
3.วิทยาลัยนาฏศิลป จ.ลพบุรี
1.สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

4. หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3

5. หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
6. หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

1
3

7. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
8. หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1

10. องคกรภาคเอกชน

2

11. หนวยงาน/องคกรอื่นๆ

3

1
3

1.มณฑลทหารบกที่73
1.เทศบาลเมือง,เทศบาลเขาสามยอด
2.เทศบาลตําบล
3.อบต.ทุกแหง
1.มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห
2.สโมสรโรตารีจังหวัดลพบุรี
1.กลุมเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน
2.กลุมเยาวชนดานเอดส
3.กลุมเยาวชนมัคคุเทศนนอยโปงมะนาว
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4.1.2 การประสานงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน
4.1.2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ไดจัดประชุมชี้แจง
เพื่อสรางความรู ความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดยดําเนินการจัด
ประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงาน พม.ในจังหวัด
โดยมีพื้นที่ อบต.จํานวน 46 ตําบล/11 อําเภอ (ตําบลเนนหนัก)
4.1.2.2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ไดจัดทําแนวทางการ
ร วมมื อ ส ง เสริ ม และประสานงานกั บ องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น เพื่ อให ดํา เนิ นการจั ดทํ า
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดย
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง และสนับสนุนเอกสาร แผนพับที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัด กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน โดยให อปท.รวม
สนับสนุน
4.1.2.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ไดจัดทําแนวทางการ
รวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการ โดยประสานความรวมมือในการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีโครงการนํารอง และสงเสริม
ให อปท.ตอยอดกิจกรรมในปตอ ๆ ไป (โดยการบรรจุลงในแผน)
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 2
ตาราง 2 การประสานงานให องค กรปกครองสวนท องถิ่ น จั ดทํ า แผนพั ฒนาเด็ กและเยาวชน และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน
ที่
วิธีการประสานงาน
1. การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหดําเนินการจั ดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
2. การจัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ดําเนินการ

ดําเนินการ




ไมไดดําเนินการ
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ตาราง 2 (ตอ)
ที่
วิธีการประสานงาน
3. การจั ด ทํ า แนวทางการร ว มมื อ ส ง เสริ ม และประสานงานกั บ
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นในการจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ

ดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ



4.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation: I )
4.2.1 การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
จากหนวยงานตางๆ รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 3
ตาราง 3 การได รับงบประมาณสนั บ สนุ นการดํ า เนิ นงานจากหน วยงานต า งๆ ของสภาเด็ ก และ
เยาวชน อําเภอในจังหวัดลพบุรี
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
100,000
1.2 พมจ.
950,000
1.3 ศพส.
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 สํานักงานจังหวัดลพบุรี
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ.
30,000
3.2 เทศบาล จํานวน..1..แหง
50,000
3.3 อบต. จํานวน.3,..6..แหง
3 แหง ให 120,000
4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1 มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห
สิ่งของ
4.2 โรงเรียนคนตาบอดพิการ
สิ่งของ
5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 กองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด
250,000

ปงบประมาณ 2552
(บาท)
55,000
650,000
950,000
700,000
5,000
40,000
6 แหง ให 150,000
สิ่งของ
สิ่งของ
-

ปงบประมาณ 2553
(บาท)
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4.2.2 การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี ไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อื่นๆ ในการ
สงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จากหนวยงานตางๆ รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 4
ตาราง 4 การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ จากหนวยงานตางๆ
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
 วัสดุ/ครุภัณฑ
1.2 พมจ.
 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ พาหนะ/
อุปกรณ)
1.3 ศพส.
 อื่นๆ (คือ งบประมาณ)
1.4 พอช.
 อื่นๆ (คือ วิชาการ)
1.5 สสว.
 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ พาหนะ)
1.6 อื่นๆ (คือ บานพัก  อื่นๆ (คือ สิ่งของ)
เด็กและครอบครัว, สถาน
สงเคราะหตาง ๆ )
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
2.1 สํานักงาน
 อื่นๆ (คือ วิชาการ)
วัฒนธรรมจังหวัด
2.2 ที่ทําการปกครอง
 วัสดุ/ครุภัณฑ
จังหวัดลพบุรี
 อื่นๆ (คือ ที่พัก)

ปงบประมาณ 2552 (ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ พาหนะ/
อุปกรณ)
 อื่นๆ (คืองบประมาณ)
 อื่นๆ (คือ วิชาการ)
 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ พาหนะ)
 อื่นๆ (คือ ที่พักอาศัย)

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ วิชาการ)
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ ที่พัก)
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ตาราง 4 (ตอ)
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เทศบาล
 วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน 2 แหง
 อื่นๆ (คือ งบประมาณ)
3.3 อบต.
 อาคาร/สถานที่
จํานวน 6 แหง
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ งบประมาณ)
4. องคกรภาคเอกชน
4.1 มูลนิธิลพบุรีสามัคคี  อื่นๆ (คือ สิ่งของ)
สงเคราะห
4.2 โรงเรียนคนตาบอด  อื่นๆ (คือ สิ่งของ)
และตาบอดพิการซ้ําซอน
จังหวัดลพบุรี
5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 กองทุนสวัสดิการ  อื่นๆ (คือ เงินอุดหนุน)
สังคมจังหวัด

ปงบประมาณ 2552 (ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ งบประมาณ)
 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อื่นๆ (คือ งบประมาณ)
 อื่นๆ (คือ สิ่งของ)
 อื่นๆ (คือ สิ่งของ)

4.3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
4.3.1 กระบวนการจัดตั้ง
4.3.1.1 กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ พบวา
1) พมจ. จั ด ให มี ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ สมาชิ ก ประกอบด วยเด็ ก และ
เยาวชนที่อยู ในอําเภอนั้น กอนวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยการจัดประชุ มคณะทํางาน
สงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และพัฒนาเด็กและอําเภอ
ตาม พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนอําเภอ และ ดําเนินการทั้ง 11 อําเภอ หลังจากนั้นจึงเสนอผูวาราชการจังหวัดรับรอง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
2) พมจ. จั ดให มี คณะกรรมการบริ หารสภาเด็ กและเยาวชนอํ าเภอ ประกอบด วย
ประธานสภาเด็กและเยาวชน 1 คน และผูบริหารอีกไมเกิน 15 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
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1.ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติที่อยูในอําเภอนั้น ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป จํานวน 130 คน จํานวน 11 อําเภอ
คือ(1) อําเภอเมือง (2) อําเภอพัฒนานิคม (3) อําเภอโคกสําโรง (4) อําเภอชัยบาดาล (5) อําเภอทาวุง
(6) อําเภอบานหมี่ (7) อําเภอทาหลวง (8) อําเภอสระโบสถ (9) อําเภอโคกเจริญ (10) อําเภอลําสนธิ
และ (11) อําเภอหนองมวง
2. ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา จํานวน 46 คน จํานวน
11อําเภอ คือ 1) อําเภอเมือง 2) อําเภอพัฒนานิคม 3) อําเภอโคกสําโรง 4) อําเภอชัยบาดาล 5) อําเภอ
ทาวุง 6) อําเภอบานหมี่ 7) อําเภอทาหลวง 8) อําเภอสระโบสถ 9) อําเภอโคกเจริญ 10) อําเภอลํา
สนธิ และ 11) อําเภอหนองมวง
3) จัดใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ประกอบดวย
1. มี พมจ. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวน 11
อําเภอ คือ (1) อําเภอเมือง (2) อํ าเภอพัฒนานิคม (3) อําเภอโคกสําโรง (4) อําเภอชัยบาดาล (5)
อําเภอทาวุง (6) อําเภอบานหมี่ (7) อําเภอทาหลวง (8) อําเภอสระโบสถ (9) อําเภอโคกเจริญ (10)
อําเภอลําสนธิ และ (11) อําเภอหนองมวง
2 มี ผอ.สพท. (ที่ดูแลอําเภอนั้น) เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอํ าเภอ จํ านวน 11 อํ าเภอ คื อ (1) อํ าเภอเมื อง (2) อํ าเภอพั ฒนานิ คม (3) อํ าเภอโคกสํ าโรง
(4) อําเภอชัยบาดาล (5) อําเภอทาวุง (6) อําเภอบานหมี่ (7) อําเภอทาหลวง (8) อําเภอสระโบสถ (9)
อําเภอโคกเจริญ (10) อําเภอลําสนธิ และ (11) อําเภอหนองมวง
3. มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเปนที่ปรึก ษาคณะกรรมการบริหาร
สภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ จํ า นวน 11 อํ า เภอ คื อ (1) อํ า เภอเมื อ ง (2) อํ า เภอพั ฒ นานิ ค ม
(3) อําเภอโคกสําโรง (4) อําเภอชัยบาดาล (5) อําเภอทาวุง (6) อําเภอบานหมี่ (7) อําเภอทาหลวง
(8) อําเภอสระโบสถ (9) อําเภอโคกเจริญ (10) อําเภอลําสนธิ และ (11) อําเภอหนองมวงซึ่งจํานวน
ของผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละอําเภอจะไมเทากัน บางอําเภอเลือกตัวแทน แตบาง
อําเภอจะตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
4.มีผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวน 4 อําเภอ คือ
(1) อําเภอทาวุง (2) อําเภอทาหลวง (3) อําเภอเมือง และ (4) อําเภอบานหมี่
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 5
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ตาราง5 กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ที่

กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

1. การจั ด ให มี ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ โดยสมาชิ ก
ประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในอําเภอนั้น กอน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551
2. พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ ประกอบดวยประธานสภา 1 คน และผูบริหารอีก
ไมเกิน 15 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
2.1 ผูแทนนักเรีย นหรื อนั กศึก ษาจากสถานศึ กษาตาม
กฎหมายว า ด ว ยการศึ ก ษาแห ง ชาติ ที่ อ ยู ใ นอํ า เภอนั้ น
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
2.2 ผู แ ทนเด็ ก และเยาวชนซึ่ ง ไม ไ ด อ ยู ใ นสั ง กั ด
สถานศึกษา
2.3 การจัดใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ
2.3.1 พมจ.
2.3.2 ผอ.สพท. (ที่ดูแลอําเภอนั้น)
2.3.3 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.4ผู แ ทนองค ก รเอกชนหรื อองค ก รชุ ม ชนที่ มี
กิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ดําเนินการ




ไมได
ดําเนินการ

อําเภอ
ทุกอําเภอ

ทุกอําเภอ



ทุกอําเภอ



ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
ทุกอําเภอ
1) อําเภอทาวุง
2) อําเภอทาหลวง
3) อําเภอเมือง
4) อําเภอบานหมี่





4.3.1.2 กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พบวา
1) พมจ. จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวยผูแทนจากคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวนไมเกิน 5 คน จากแตละสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัด กอน
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2551 โดยการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจังหวัด ซึ่งใหมีผูแทนใน
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แตละอําเภอ (ประธานอําเภอ) และเลือกกันเองอีก 10 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 หลังจากนั้นจึง
เสนอผูวาราชการจังหวัดรับรอง
2) พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวย
ประธานสภาฯ 1 คน และผูบ ริ หารอีก ไมเกิ น 20 คน ซึ่ง คั ดเลื อกกั นเองจากสมาชิ กสภาเด็ กและ
เยาวชนจังหวัด โดยกําหนดกรอบตําแหนงใหมีประธาน 1 คน รองประธาน 4 คน เลขานุการ 1 คน
ผูชวยเลขานุการ 3 คน และอนุกรรมการฝายตาง ๆ 12 ฝาย
3)จั ด ให มี ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกองการบริหารสวนจังหวัดและ ผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกร
ชุมชนที่มีกิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จํานวน 5 คน
4.3.2 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
4.3.2.1 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ พบวา
1) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /ปรึกษาหารือรวมกัน
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในเขตอํ า เภอ และ
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1. พมจ. สนั บสนุ นให สภาเด็ก และเยาวชนอํ าเภอจัดประชุม /ปรึ กษาหารื อ
รวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
การประชุมประจําเดือน จํานวน 2 ครั้งตอเดือน
2. พมจ. สนั บ สนุ นใหส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอจั ดประชุม /ปรึ ก ษาหารื อ
รวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
วิธีการอื่นๆ คือ ประชุมเพื่อขารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 3-4 ครั้งตอเดือน โดย
ในแตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน
2) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรม
1.พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรม/
สัมมนา จํานวน 2-6 ครั้ง โดยในแตละอําเภอจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เกิดจากความตองการ
ของสภาเด็กและเยาวชนแตละอําเภอ ภายใตงบประมาณ 30,000-50,000 บาท/อําเภอ
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2. พมจ. สนั บ สนุ น ให ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
สรางสรรค จํ านวน 1-6 ครั้ง โดยในแตละอํ าเภอจะไมเทากัน ขึ้นอยู กับกิจกรรมที่ เกิดจากความ
ตองการของสภาเด็กและเยาวชนแตละอําเภอ ภายใตงบประมาณ 30,000-50,000 บาท/อําเภอ
3) การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดวย
วิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางเดือนกรกฎาคม 51- กรกฎาคม 52)
1. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผา นมา โดยการประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน 2-6 ครั้งตออําเภอโดย
แตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน
2. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา โดยการศึกษาดูงาน จํานวน 2-3 ครั้งตออําเภอซึ่งจะแตกตางกัน
ไปแตละอําเภอ ซึ่งแตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 6
ตาราง 6 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
ดําเนิน
เยาวชนอําเภอ
การ
1. การสนั บ สนุ นให ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอจั ดประชุ ม /
ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในเขตอํ า เภอ และ
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

1) ดําเนินการโดยการประชุมประจําเดือน

2) ดําเนินการโดยการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม

3) ดําเนินการโดยวิธีการอื่นๆ คือ เพื่อเขารวมกิจกรรมที่
จัดโดยหนวยงานอื่น
ที่

ไมได
ดําเนินการ

อําเภอ
ทุกอําเภอ ซึ่งแต
ละอําเภอจะมี
การดําเนินงาน
ไมเทากัน
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ตาราง 6 (ตอ)
การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก ดําเนินการ
และเยาวชนอําเภอ
2. การสนั บ สนุ น ให ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
1) ดําเนินการอบรม/สัมมนา

2) ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางสรรค

3) ดําเนินการกิจกรรมอื่นๆ
ที่

3. การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา
1) ดําเนินการโดยการประชุม/อบรม/สัมมนา
2) ดําเนินการโดยการศึกษาดูงาน
3) ดําเนินการโดยวิธีการอื่น ๆ




ไมได
ดําเนินการ



อําเภอ
แตละอําเภอจะมี
การจั ด กิ จ กรรม
ไม เทา กั นขึ้ นอยู
กั บ ค ว า ม
ตองการของสภา
เด็ก ฯ
ทุกอําเภอ



4.3.2.2 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดาน
อื่นพบวา
1.พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีหนาที่บริหารงานทั่วไป
ของสภาฯ และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอื่นที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยใหมีที่ตั้งสภา ฯ
ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใชวัสดุ /อุปกรณ/พาหนะ ฯลฯ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งในและนอกจังหวัด
2. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดทําขอบังคับวาดวยการ
ประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยกําหนดจัดใหมีการ
ประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง โดยใหจัดทํารางขอบังคับ ซึ่งในขณะนี้รอขอบังคับของสภาเด็ก
และเยาวชนแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญอยางนอย 1 ครั้ง
3. พมจ. สนั บ สนุ นใหส ภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวัดดํ า เนิ นการจั ดประชุ ม
ตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
โดยใหเปนไปตามแผนงานประจําปที่กําหนดใหมีการประชุมประจําเดือน 6 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
4. พมจ. ไมได สนับ สนุนใหส ภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดดํ าเนิ น การประชุ ม
สามั ญอยางนอยปล ะครั้ง เนื่ องจากยัง ไมไ ดจัดทํา ขอบังคั บและการดํา เนินงานของสภาเด็ก และ
เยาวชนจังหวัดใหเปนไปตาม พรบ.ยังไมถึง 1 ป
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5. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ดําเนินงานตามที่กําหนดใน
ขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริ หารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยใน
เบื้องตนเปนไปตามแผนงานป 2552 ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดจัดทําเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551
6. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดวย
วิธีการ ตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา โดยการประชุม/อบรม/สัมมนา จํ านวน 6 ครั้ง และการศึกษาดูงาน
จํานวน 2 ครั้ง
4.3.3 การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
4.3.3.1 การสนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ดังนี้
1) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลาง
การเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและ
เยาวชนพบวา
1.1) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปน
ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจ กรรมเกี่ย วกับ การศึก ษา ซึ่ง มีก ารดํา เนิน กิจ กรรมตา ง ๆ
ไดแก
1. สนับสนุนเอกสาร แผนพับที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
2. เปนวิทยากรใหความรูดานการสรางเครือขายและการจัดกิจกรรม เชน
อําเภอเมือง อําเภอบานหมี่ เปนวิทยากรคายอาสา
1.2) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอส งเสริ ม สนับสนุ น และเป น
ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่ง มีก ารดํา เนินกิจกรรมตา ง ๆ โดย
เปนผูประสานการจัดกีฬา และรวมเปนกรรมการตัดสิน เชน อําเภอลําสนธิรวมจัดกิจกรรมคาราวาน
เสริมสรางเด็ก
1.3) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอส งเสริ ม สนับสนุ น และเป น
ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
มีก ารดํา เนิน กิจ กรรมตา ง ๆ โดยเปนผูสนับสนุนการแสดง และประสานอุปกรณดานดนตรี
เชน การแสดงของเครือขายนาฏศิลป
2) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ และจริยธรรม ซึ่ งมีการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแกจัดคายอบรม จัดคายเยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น จัดกิจกรรมสภาเพื่อนองผูยากไรและ
รวมกับโรงเรียนในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
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3) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอเสนอแนะและใหความเห็นตอสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
โดยจัดประชุ ม สภาเด็ก และเยาวชนจัง หวัด 2 เดื อน/ครั้ง ซึ่ง คณะกรรมการสภาเด็ ก และเยาวชน
จังหวัดมาจาสภาเด็กและเยาวชนอําเภอทุกอําเภอ ไดรวมเสนอการพัฒนาองคกร การศึกษาดูงาน
และการจัดกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3.2 การสนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
1) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการประสานงาน
ระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็ก
และเยาวชนในเขตจังหวัด โดยเขารวมประชุมสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ (สภาฯสัญจร) และรวมจัด
กิจกรรมรวมกับสภาเด็ก และเยาวชนอําเภอ ตลอดจนประสานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอเขารวมการ
อบรม/สัมมนาของหนวยงานอื่น ๆ
2) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เปนศูนยกลางการเรียนรูและ
เผยแพร
2.1)ดานวิชาการ โดย จัดทําเอกสารแผนพับและประชาสัมพันธและเปน
วิทยากรใหความรูและสันทนาการ
2.2) ดานการศึกษา โดยการใหความรูและแนะนําแนวทางทางการศึกษาใหแก
สมาชิก เชน การเรียนตอและการเลือกสถานที่เรียนพิเศษ เปนตน
2.3) ดานกีฬาโดยการจัดกิจกรรมกีฬา รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสินรวมกับ
หนวยงาน ฯ
2.4) ดานวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมแสดงทางวัฒนธรรม (อนุกรรมการ
ฝายศิลปวัฒนธรรม) และการนําเสนอเยาวชนที่มีผลงานดานวัฒนธรรม
3) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหสภา
เด็กและเยาวชนอําเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัดไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยรวมกับสถานศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในการจัด
กิจกรรม เชน โครงการเยาวชนสํานึกรักบานเกิดที่ อ.บานหมี่ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น
ที่ อ.หนองมวง เปนตน
4) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดได สง เสริม และสนับ สนุน ให
เด็ก และเยาวชนในระดับทองถิ่น (ตําบล/ หมูบาน) ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยรว มกับ อบต.ในการจัด กิจ กรรมภายใตโ ครงการ
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คาราวานเสริม สรา งเด็ก จํา นวน 10 ตํา บล และรว มเปน วิท ยากรในการอบรม/จัด คา ยระดับ
ตําบล
4.3.4 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
4.3.4.1 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
พมจ.จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง โดยใช วิธีการสําคัญที่ในการนิเทศ คือ
1) การเขารวมประชุมสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
2) การรวมจัดกิจกรรม
3) การรายงานผลประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
4.3.4.2 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
พมจ.จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
โดยเฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง โดยใช วิธีการสําคัญที่ในการนิเทศ คือ
1) การประชุมประจําเดือน
2) การเขารวมการจัดกิจกรรม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation : P )
4.4.1 ผลผลิตที่เปนสิ่งดีๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอพบวา
1)คณะกรรมการบางส ว นมี ก ารร ว มกิ จ กรรมและประสานเครื อ ข า ย รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธงานของสภา ฯ และเสียสละเวลาเขารวมประชุมสภาจังหวัดทุกครั้ง
2) บางอําเภอมีพี่เลี้ยงจากวัฒนธรรมอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ และปลัดอํา เภอ ซึ่งให
การเอาใจใสและใหการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก ฯ
3) มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและเปนกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของสภาเด็กที่ ทํา
ใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ
4.4.2 ผลผลิตที่เปนสิ่งดีๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
4.4.2.1 คณะกรรมการบริหารมีความเสียสละและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง ตลอดจนให
ความรวมมือ เปนอยางดี
4.4.2.2 มีพี่เลี้ยงเปนมาจากสํานักงาน พม.จังหวัด,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ วัฒนธรรม
จังหวัด ซึ่งใหความสําคัญในการดําเนินงานกับกลุมเยาวชน
4.4.2.3 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่ ทําใหมีการ
ทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ
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4.5 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัดลพบุรี
4.5.1 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอพบวา
4.5.1.1 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานบุคลากร คือ
1) คณะกรรมการสวนใหญยังไมพรอมและไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
2 )นายอําเภอยังไมมีบทบาทตาม พรบ.ทําใหบางอําเภอยังไมใหความสําคัญ
3) พี่เลี้ยงมีไมทุกอําเภอ ขาดการประสานเชื่อมโยงและการควบคุม
4.5.1.2 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานความรู คือ
1)การบริหารจัดการ
2) การสรางเครือขายเด็กและเยาวชน
3) การจัดกิจกรรมไมหลากหลาย
4.5.1.3 สภาเด็ก และเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุ ปสรรคที่สําคัญดานงบประมาณ คื อ
งบประมาณ ยังไมเพียงพอ
4.5.1.4 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานการบริหารจัดการ คือ
คณะกรรมการยังขาดความรู/ทักษะในการบริหารจัดการ
4.5.1.5 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอื่นๆ คือ การสรางเครือขาย
ยังขาดความเชื่อมโยงกับกลุมตาง ๆและการจัดกิจกรรมบางแหงยังเปนกลุมเดิม ๆ ไมหลากหลาย
4.5.2 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พบวา
4.5.2.1 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานบุคลากร คือ
1) คณะกรรมการสวนหนึ่งยังไมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
2) หนวยงานดานเด็กยังไมมีการบูรณาการ
3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการยังไมมีบทบาทในการดําเนินงาน
4.5.2.2 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานความรู คือ
1) ยังขาดการบริหารจัดการองคกรที่ดีและยังคงตองพึ่งพิงหนวยงานมากเกินไป
2) การสรางเครือขายยังไมหลากหลาย
3) การจัดกิจกรรมยังมีนอย
4.5.2.3 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานงบประมาณ คือ
งบประมาณไมเพียงพอ
4.5.2.4 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานการบริหารจัดการ
คือ ขาดทักษะในการบริหารจัดการ
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4.5.2.5 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอื่นๆ คือ ดานสถานที่
และวัสดุอุปกรณ คือ ขาดที่ตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
ผลการศึกษาการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดั บอําเภอและระดับจังหวัด
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวั ดลพบุรีข องผูศึกษาในครั้ งนี้ แม วา จะมี เวลาในการศึกษาที่ค อนขา งจํากั ด
ที่ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาระหวางการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1
สถาบั นการต า งประเทศเทวะวงศ ว โรปการ กระทรวงการต า งประเทศ ที่ จั ด ขึ้ น ระหว า งวั นที่
2 มิถุนายน 2552 – 22 กรกฎาคม 2552 และประชากรกลุมตัวอยางไดจากพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เพียงจัง หวั ดเดียว แตข อมูล ที่ได รับ จากการศึก ษามี เพีย งพอและจะเป นประโยชนต อหน วยงาน
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่เกีย่ วของตอการ
สงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตอไป

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การติดตามและประเมิ นสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและระดั บจังหวัดในพื้นที่จังหวั ด
ลพบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด /
อําเภอ ตลอดจนศึกษาปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ
วิธีการติดตามและประเมินในครั้งนี้ใช เครื่องมือในการติดตามและประเมิ นทั้งหมด 3 ชุด คือ
แบบบันทึกการประชุมกลุม สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด และแบบสัมภาษณสําหรับการติดตามและประเมินสสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด โดย
ดําเนินการเก็บขอมูลจากสภาเด็กและเยาวชนอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดลพบุรี และเจ าหน าที่ ผู ปฏิบั ติงานของสํา นักงานพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย
จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือวาเปนกลุมเปาหมายของการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้
สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น สภาเด็ ก และเยาวชนระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อํ า เภอ
กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีมีดังนี้
1. สภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด และอํ า เภอเกิ ด ขึ้ น จากการจั ด ตั้ ง เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และนโยบายจากสวนกลาง
ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีเปนหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่
โดยมีหนวยงานตางๆในจังหวัดลพบุรีไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนทั้งดานงบประมาณและทรัพยากร ไดแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1และเขต2
สํา นั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด สํ านั ก งานสาธารณสุข จั งหวั ด สํ านั ก งานจัง หวัดลพบุ รี สํ า นัก งาน
ทองถิ่ นจังหวัด สํานัก งานพั ฒนาชุ มชนจั งหวัด สํานั กงานแรงงานจัง หวัด มณฑลทหารบกที่ 7 3
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และ องคกรภาคีภาคเอกชน
เชน มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห สโมสรโรตารีจังหวัดลพบุรี กลุม To be number one กลุม
เยาวชนตานเอดส และกลุมเยาวชนมัคคุเทศกนอยโปงมะนาว เปนตน
2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและอําเภอมีการดําเนินการจัดกิ จกรรมตางๆไดแกกิจกรรม
สงเสริมดานการศึกษา การจัดคายอาสาวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทองถิ่น การรณรงค
ใหเยาวชนแตงกายชุดไทยเนื่องในวันสงกรานต การจัดกีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน การจัดกิจกรรม
สันทนาการดานตางๆเปนตน
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3. ป ญหาอุ ป สรรค ข องการดํ า เนิ นงานสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ดลพบุ รี พ บว า สมาชิ ก
คณะกรรมการบริหารสภาบางคนไมใหความสําคัญและไมรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ ผูปกครอง
ยังไมเขาใจและไมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางาน คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนขาดประสบการณ ในการเปนผูนําและการแสดงออก การสรางเครือขายเด็กและเยาวชนยัง
ไมหลากหลาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนยังไมมีบทบาทในการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดการบูรนาการ รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอและสภาเด็กและเยาวชนยังขาดสถานที่ทําการเปนของตนเอง
5.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอกรณีจังหวัด
หวัดลพบุรีมี ดังนี้
1) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ค วรผลั ก ดั น ให มี ก ารแก ไ ข
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยมีการเพิ่มเติมใหมีสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล และควรกําหนดหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบลจะตอง
บรรจุแผนการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแผนงานประจําป และแผนพัฒนา 3 ป ของ
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบลโดยกําหนดสัดสวนของงบประมาณของแผนงานดวย เชน
อยางนอยตองมีสัดสวนงบประมาณในแผนรอยละ 5 เปนตน
2)สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดควรเปน เจาภาพหลักในการบูรณา
การแผนปฏิบัติการประจําป แผนระยะปานกลาง และระยะยาวดานเด็กและเยาวชนกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัดลพบุรีไดแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1และเขต2 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้ง
องคกรภาคีภาคเอกชนเพื่อใหงานสงเสริมดานเด็กและเยาวชนดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความตอเนื่อง
3) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับอําเภอและในจังหวัดควรจะตองมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและใหความสําคัญในกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งตองมี
จิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชน ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนควรคัดเลือก
ผูที่มีคุณสมบัติและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยควรพิจารณาจัดหางบประมาณเปนคาใชจายตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
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4) ควรมีการพัฒนาใหความรูในดานตางๆใหแกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนใน
หลักสูตรที่จําเปนตอการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนไดแกทักษะการเปนผูนํา การบริหาร
จัดการโครงการ การเขียนโครงการเปนตน โดยสํานักงานสงเสริม สวัสดีภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ(สท.)ในฐานะฝายเลขานุการที่ดูแลงานดานสภาเด็กและเยาวชน
ควรจัดทํา แผนและสนับ สนุ นงบประมาณให สํา นัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย
จังหวัดดําเนินการอยางตอเนื่อง
5) สท.ควรมี แ ผนงานโครงการพร อ มทั้ ง งบประมาณสนั บ สนุ น ให ส ภาเด็ ก และเยาวชน
ในระดับจังหวัดและอําเภอจัดกิจกรรมตางๆ อยางพอเพียงทุกๆปรวมทั้งพิจารณาใหการสนับสนุน
สถานที่ทําการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด
6)โครงการยุวทูตความดีของกระทรวงการตางประเทศที่ดําเนินการอยูนั้น ควรมีการขยายผลให
สภาเด็ ก และเยาวชนระดั บ จัง หวัด /อํ า เภอ เป นผู รวมดํา เนินการ โดยกระทรวงการต า งประเทศ
ควรจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการดังกลาว
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1. ผูใหสัมภาษณชื่อ.........................................
ใหสัมภาษณในฐานะ □ พมจ.
□ ผูแทน พมจ. ตําแหนง.....................................
2. ใหสัมภาษณเมื่อวันที่....................................
เริ่มใหสัมภาษณเวลา..............น. เสร็จสิ้นการใหสัมภาษณเวลา...............น.
3. ผูสัมภาษณชื่อ................................................. ตําแหนง........................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
1. การสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
1.1 เมื่อ พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13
เมษายน พ.ศ.2550 สํ า นั ก งานพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จัง หวั ดได มี ก ารเผยแพร
ประชาสัมพันธสภาเด็กและเยาวชน หรือไม ดวยวิธีการใด
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□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ โดยวิธีการ (เลือกตอบไดหลายขอ)
□ หนังสือราชการ □ ชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
□ แผนพับ/แผนปลิว □ ผานสื่อตาง ๆ (คือ
....................................................................................)
□ ดวยวิธีการอื่นๆ (คือ
.....................................................................................................................)
1.2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดใหความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและ
เยาวชนแกหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของตาม พรบ. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 หรือไม ดวยวิธีการใด
□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ โดยวิธีการ (เลือกตอบไดหลายขอ)
□ หนังสือราชการ
□ ชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
□ เอกสาร/แผนพับ/แผนปลิว □ ผานสื่อตาง ๆ (คือ..........................................................)
□ ดวยวิธีการอื่นๆ (คือ.........................................................................................................)
1.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดใหความรูเกี่ยวกั บสภาเด็กและ
เยาวชนแกหนวยงาน/องคกรใดบาง (เลือกตอบไดหลายขอ)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม.
(คือ 1....................................... 2.......................................... 3.......................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(คือ 1....................................... 2............................................ 3.....................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(คือ 1....................................... 2............................................ 3......................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(คือ 1....................................... 2............................................ 3......................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(คือ 1....................................... 2............................................ 3......................................)
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□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
(คือ 1......................................... 2....................................... 3.........................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(คือ 1......................................... 2........................................ 3........................................)
□ หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
(คือ 1......................................... 2....................................... 3.........................................)
□ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(คือ 1......................................... 2......................................... 3.......................................)
□ องคกรภาคเอกชน
(คือ 1......................................... 2......................................... 3.......................................)
□ อื่นๆ
(คือ 1......................................... 2.......................................... 3......................................)
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมีการประสานงานใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน
2.1 การประชุ ม ชี้ แจงเพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจกั บ องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น เพื่ อ ให
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมาย
□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังนี้
............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
2.2 จัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังนี้
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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2.3 จัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังนี้
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1. กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1.1 พมจ. จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูใน
อําเภอนั้น กอนวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ใชหรือไม
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
.............................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
1.2 พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวยประธานสภา 1
คน และผูบริหารอีกไมเกิน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
1.2.1 ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึก ษาแหงชาติที่
อยูในอําเภอนั้น ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
□ ใช จํานวน.......คน
□ ไมใช เพราะ
............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
1.2.2 ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา
□ ใช จํานวน.......คน
□ ไมใช เพราะ
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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1.3 พมจ. จัดใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวย
1.3.1 พมจ.
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
..........................................................................................................................................................
1.3.2 ผอ.สพท. (ที่ดูแลอําเภอนั้น)
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
..........................................................................................................................................................
1.3.3 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
........................................................................................................................................................
1.3.4 ผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
..........................................................................................................................................................
2. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
2.1 พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และดําเนินการอื่นที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือไม
□ ดําเนินการ (ตอบไดหลายขอ)
□ การประชุมประจําเดือน
จํานวน ............ครั้ง
□ ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
จํานวน ............ครั้ง
□ อื่น ๆ......................................จํานวน ............ครั้ง
□ ยังไมไดดําเนินการ เพราะ
.............................................................................................................................................
2.2 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมหรือไม
□ ดําเนินการ ไดแก
□ การอบรม/สัมมนา
จํานวน ............ครั้ง
□ กิจกรรมสรางสรรค
จํานวน ............ครั้ง
□ อื่น ๆ ระบุ.......................... จํานวน ............ครั้ง
□ ยังไมไดดําเนินการ เพราะ............................................................................................
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2.3 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอดวยวิธีการตางๆ หรือไม
□ ไมมี
□ มี ดังนี้ (เลือกตอบไดหลายขอ)
□ การประชุม/อบรม/สัมมนา
จํานวน............ครั้ง
□ การศึกษาดูงาน
จํานวน............ครั้ง
□ อื่น ๆ (ระบุ....................)
จํานวน............ครั้ง
3. การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
1.2 พมจ.
1.3 ศพส.
1.4 พอช.
1.5 สสว.
1.6 อื่นๆ (คือ.......................)
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 .......................................
2.2 .......................................
2.3 .......................................

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)
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หนวยงาน
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ.
3.2 เทศบาล จํานวน.......แหง
3.3 อบต. จํานวน...........แหง
4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1 .......................................
4.2 .......................................
4.3 .......................................
5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 .......................................
5.2 .......................................
5.3 .......................................

ปงบประมาณ 2551
(บาท)

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)

4. การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ......................)
1.2 พมจ.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.3 ศพส.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
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□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.5 สสว.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.6 อื่นๆ (คือ...............) □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 ............................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
2.2 ............................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
2.3 ...........................
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3.2 เทศบาล
□ อาคาร/สถานที่
จํานวน..........แหง □ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3.3 อบต.
□ อาคาร/สถานที่
จํานวน..........แหง □ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.4 พอช.

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ.............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
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4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1
□ อาคาร/สถานที่
................................
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
4.2 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
4.3 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
5.2 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
5.3 .......................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ
.............)
□ อาคาร/สถานที่
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อื่นๆ (คือ
.............)
□ อาคาร/สถานที่
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................) □ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)

5. พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
5.1 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
วิชาการและกิจ กรรมเกี่ย วกับ การศึ ก ษา กีฬ า และวัฒ นธรรมในทอ งถิ่น ของเด็ก และเยาวชน
หรือไม
□ ไมไดดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
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□ ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา)
.............................................................................................................................................................
□ ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา)
.............................................................................................................................................................
□ ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม)
............................................................................................................................................................
5.2 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ และจริยธรรมหรือไม
□ ไมไดดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5.3 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอเสนอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นหรือไม
□ ไมไดดําเนินการเพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
6. การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
6.1 พมจ. จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือไม
□ จัด โดยเฉลี่ย..... เดือน/ครั้ง
โดยใชวิธีการที่สําคัญในการนิเทศ1……………………………………………………
2……………………………………..3……………………………………………
□ ไมไดจัด เพราะ
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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7. สิ่งดี ๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีอะไรบาง
7.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
7.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
7.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
8. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
8.1 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1) ดานบุคลากร
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
2) ดานความรู
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
3) ดานงบประมาณ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1…....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
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4) ดานการบริหารจัดการ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1…....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
5) ดานอื่น ๆ ระบุ.....................................................
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
8.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

ตอนที่ 4 ขอมูลการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
1. กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
1.1 พมจ. จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวยผูแทนจากคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ จํานวนไมเกิน 5 คน จากแตละสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัด กอนวันที่ 9
ตุลาคม พ.ศ.2551
□ ดําเนินการ
□ ไมไดดําเนินการ เพราะ
............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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1.2 พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวยประธานสภา
1 คน และผูบริหารอีกไมเกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
□ ดําเนินการ
□ ไมไดดําเนินการ เพราะ
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
1.3 พมจ. จัดใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวย
1.3.1 ผวจ.
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
.........................................................................................................
1.3.2 พมจ.
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
.........................................................................................................
1.3.3 ผอ. สพท.
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
.........................................................................................................
1.3.4 นายก อบจ.
□ ใช
□ ไมใช เพราะ
.........................................................................................................
1.3.5 ผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 5 คน
□ ใช จํานวน.......คน
□ ไมใช เพราะ
............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
2. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
2.1 พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภาฯ และ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
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□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน เพราะ..................................................................................................
2.2 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดทําขอบังคับวาดวยการประชุมและการ
ดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยกําหนดจัดใหมีการประชุมสามัญอยาง
นอยปละครั้ง
□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน เพราะ..................................................................................................
2.3 พมจ.สนั บสนุนให สภาเด็ก และเยาวชนจั งหวัด ดํา เนิ นการจัด ประชุ มตามที่กํ าหนดใน
ขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน เพราะ..................................................................................................
2.4 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง
□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน เพราะ..................................................................................................
2.5 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินงานตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการ
ประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน เพราะ..................................................................................................
2.6 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด ดวยวิธีการตางๆ
□ ไมมี
□ มี ดังนี้ (เลือกตอบไดหลายขอ)
□ การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............ครั้ง
□ การศึกษาดูงาน
จํานวน............ครั้ง
□ อื่น ๆ (ระบุ....................) จํานวน............ครั้ง
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3. การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
1.2 พมจ.
1.3 ศพส.
1.4 พอช.
1.5 สสว.
1.6 อื่นๆ (คือ.......................)
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 .......................................
2.2 .......................................
2.3 .......................................
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ.
3.2 เทศบาล จํานวน.......แหง
3.3 อบต. จํานวน...........แหง
4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1 .......................................
4.2 .......................................
4.3 .......................................
5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 .......................................
5.2 .......................................
5.3 .......................................

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)
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4. การไดรับวั สดุ /อุ ปกรณ /อาคาร/สถานที่ /อื่ นๆ ในการสงเสริม สนับ สนุ นสภาเด็ กและเยาวชน
จังหวัด
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ......................)
1.2 พมจ.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.3 ศพส.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.4 พอช.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.5 สสว.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
1.6 อื่นๆ (คือ...............) □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ.............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ..............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ.............)

□ อาคาร/สถานที่
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................) □ อืน่ ๆ (คือ...............)
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2.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
2.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ.
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3.2 เทศบาล
□ อาคาร/สถานที่
จํานวน.............แหง □ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
3.3 อบต.
□ อาคาร/สถานที่
จํานวน.............แหง □ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
4.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
4.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
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หนวยงาน

ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 ............................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
5.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
5.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

□ อาคาร/สถานที่
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................) □ อืน่ ๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)
□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อื่นๆ (คือ...............)

5.พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
5.1พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ไดดําเนินการประสานงานระหวางสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็กและเยาวชนใน
เขตจังหวัด หรือไม
□ ไมไดดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
5.2 พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพร ดาน
วิชาการ ดานการศึกษา ดานกีฬา และดานวัฒนธรรมหรือไม
□ ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
...................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ คือ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
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□ ดานวิชาการ (มีเอกสารเผยแพรความรู เปนวิทยากรใหความรู ฯลฯ)
...............................................................................................................................................
□ ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา)
...............................................................................................................................................
□ ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา)
...............................................................................................................................................
□ ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม)
..............................................................................................................................................
5.3 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัดไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริม และ
พัฒนาเด็กและเยาวชน หรือไม
□ ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.......................................................................................................................................................
5.4 พมจ.สนับ สนุนให สภาเด็ก และเยาวชนจัง หวัดไดสง เสริม และสนับ สนุน ใหเด็ก และ
เยาวชนในระดับทองถิ่น (ตําบล/ หมูบาน) ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือไม
□ ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
6. การติดตามผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
6.1 พมจ. จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือไม
□ จัดใหมีการนิเทศติดตาม โดยเฉลี่ย..... เดือน/ครั้ง
โดยใชวิธีการที่สําคัญในการนิเทศ คือ
1………………………………………………………..
2………………………………………………………..
3……………………………………………………….
□ ไมไดจัดใหมีการนิเทศติดตาม เพราะ................................................................................
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7. สิ่งดี ๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอะไรบาง
7.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
7.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
7.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใ จ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
8. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
8.1 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
1) ดานบุคลากร
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
2) ดานความรู
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
3) ดานงบประมาณ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
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4) ดานการบริหารจัดการ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
5) ดานอื่น ๆ ระบุ.....................................................
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
8.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ
1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อการติดตามและประเมิน
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

[ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมจากคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 1 ครั้ง]

------------------คําชี้แจง : แบบบันทึกการประชุมกลุมฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการ
สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
1. ผูร วมประชุมกลุมประกอบดวย
1) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
2) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
3) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
4) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
5) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
6) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
7) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
8) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
9) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
10) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
11) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
12) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
13) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
14) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
15) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
16) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
17) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
18) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
19) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
20) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
21) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
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2. จัดประชุมกลุมเมื่อวันที่............................................ ..................................................................
เริ่มประชุมกลุมเวลา.................น. เสร็จสิ้นการประชุมกลุมเวลา..................น.
3. ผูบ ันทึกการประชุมกลุมชื่อ................................................. ตําแหนง............................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
1.1 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ไดจัดทําขอบังคับวาดวยการประชุมและ
การดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวั ด ซึ่งกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญ
อยางนอยปละครั้ง
 ดําเนินการแลว
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ............................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการจัดประชุมสามัญอยางนอยป
ละครั้ง
 ดําเนินการแลว
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ.............................................................................................
1.3 คณะกรรมการบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด ดํ า เนิ นการประชุ ม ในลั ก ษณะอื่ น
นอกเหนือจากการประชุมสามัญ ตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงาน
ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
 ดําเนินการ
 การประชุมประจําเดือน จํานวน ............ครั้ง
 ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม จํานวน ............ครั้ง
 อื่น ๆ...............................จํานวน ............ครั้ง
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ.............................................................................................
1.4 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีการดําเนินงานตามขอกําหนดในขอบังคับวา
ดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวั ดหรือไม
 ดําเนินการ
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ.............................................................................................
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1.5 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพแกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ดวย
วิธีการตางๆ หรือไม
 ไมมี
 มี ดังนี้ (เลือกตอบไดหลายขอ)
 การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............ครั้ง
 การศึกษาดูงาน
จํานวน............ครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ....................) จํานวน............ครั้ง
2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ดังนี้
2.1 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ไดดําเนินการประสานงานระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด หรือไม
ไมไดดําเนินการเพราะ
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.2 สภาเด็กและเยาวชนจัง หวัด เปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพร ดานวิชาการ ดา น
การศึกษา ดานกีฬาและดานวัฒนธรรมหรือไม
 ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
 ดานวิชาการ (มีเอกสารเผยแพรความรู เปนวิทยากรใหความรู ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
 ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา)
.............................................................................................................................................................
 ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา)
.............................................................................................................................................................
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 ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม)
.............................................................................................................................................................
2.3 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่ อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนหรือไม
 ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
.............................................................................................................................................................
2.4 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในระดับทอ งถิ่น
(ตํ า บล/ หมู บ า น) ได มี ก ารจั ด กิ จกรรมต า งๆ อั นเป นประโยชน เพื่ อส ง เสริ ม และพั ฒนาเด็ ก และ
เยาวชนหรือไม
 ไมดําเนินการ เพราะ......................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งดี ๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอะไรบาง
3.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
3.2 พี่เลี้ยง(จนท.พมจ.มีความเอาใจใสใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
3.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
4.1 การดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดประสบกับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในดาน
ตอไปนี้หรือไม และถามีที่สําคัญคืออะไร
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1) ดานบุคลากร
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ............................................................................................................
2) ดานความรู
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ...........................................................................................................
3) ดานงบประมาณ
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ...........................................................................................................
4) ดานการบริหารจัดการ
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ........................................................................................................
5) ดานอื่น ๆ ระบุ.....................................................
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ.........................................................................................................
4.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีดังนี้
1) ดานบุคลากร ……………………………………………………………...……………
2) ดานความรู………………………………………………………………………...….. .
3) ดานงบประมาณ………………………………………………………………………..
4) ดานการบริหารจัดการ …………………………………………………………………
5) ดานอื่น ๆ ……………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อการติดตามและประเมิน
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

[ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมจากคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 2 ครั้ง]

------------------คําชี้แจง : แบบบันทึกการประชุมกลุมฉบับนี้ ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในการ
สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
1. ผูร วมประชุมกลุมประกอบดวย
1) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
2) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
3) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
4) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
5) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
6) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
7) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
8) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
9) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
10) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
11) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
12) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
13) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
14) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
15) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
16) ........................................................ ตําแหนง.....................................................................
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2. จัดประชุมกลุมเมื่อวันที่............................................ ณ..................................................................
เริ่มประชุมกลุมเวลา.................น. เสร็จสิ้นการประชุมกลุมเวลา..................น.
3. ผูบ ันทึกการประชุมกลุมชื่อ................................................ ตําแหนง.........................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1.1 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินการจัดประชุมหรือไม
 ดําเนินการ
 การประชุมประจําเดือน
จํานวน ............ครั้ง
 ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
จํานวน ............ครั้ง
 อื่น ๆ................................... จํานวน ............ครั้ง
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ.........................................................................................
1.2 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินการจัดกิจกรรมหรือไม
 ดําเนินการ ไดแก
 การอบรม/สัมมนา
จํานวน ............ครั้ง
 กิจกรรมสรางสรรค
จํานวน ............ครั้ง
 อื่น ๆ ระบุ............................. จํานวน ............ครั้ง
 ยังไมไดดําเนินการ เพราะ............................................................................................
1.3 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอดวยวิธีการตาง ๆ หรือไม
 ไมมี
 มี ดังนี้ (เลือกตอบไดหลายขอ)
 การประชุม/อบรม/สัมมนา
จํานวน............ครั้ง
 การศึกษาดูงาน
จํานวน............ครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ....................)
จํานวน............ครั้ง
2. สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
2.1 สงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา
กีฬาและวัฒนธรรม ในทองถิ่นของเด็กและเยาวชนหรือไม
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 ไมไดดําเนินการ เพราะ...................................................................................................
 ดําเนินการ(โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
 ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา).........................................................................
 ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา).........................................................................................
 ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม).....................................................................
2.2 จั ด กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในท อ งถิ่ น ให มี ความรู
ความสามารถ และจริยธรรมหรือไม
 ไมไดดําเนินการ เพราะ................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2.3 เสนอแนะและให ค วามเห็ น ต อสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ดเกี่ ย วกั บ การพั ฒนาเด็ ก และ
เยาวชนในทองถิ่นหรือไม
ไมไดดําเนินการ เพราะ..................................................................................................
 ดําเนินการ(โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งดี ๆ ที่เปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีอะไรบาง
3.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
3.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
3.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
4.1 การดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในดานตอไปนี้หรือไม
และถามีที่สําคัญคืออะไร
1) ดานบุคลากร
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ.....................................................................................................
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2) ดานความรู
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ......................................................................................................
3) ดานงบประมาณ
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ.......................................................................................................
4) ดานการบริหารจัดการ
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ.......................................................................................................
5) ดานอื่น ๆ ระบุ.....................................................
 ไมมี
 มี ที่สําคัญ คือ......................................................................................................
4.2 มีขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ดังนี้.1) ดานบุคลากร
………………………………………………………………………………...………………….
2) ดานความรู
………………………………………………………………………………...………………….
3) ดานงบประมาณ
………………………………………………………………………………...………………….
4) ดานการบริหารจัดการ
………………………………………………………………………………...………………….
5) ดานอื่น ๆ
………………………………………………………………………………...………………….
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ประวัติผูเขียน

นายวิทัศน เตชะบุญ
การศึกษา

การฝกอบรม

ประสบการณการรับราชการ

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2524
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2534
- Cropping System ณ สถาบัน IRRI ประเทศฟลิปปนส พ.ศ.2534
- Rural Development ประเทศอียิปต พ.ศ.2537
- Dryland Agriculture ณ Wugong Agriculture Institute ประเทศจีน
พ.ศ.2539
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2548
24 มกราคม 2524
20 มิถุนายน 2539
1 ตุลาคม 2542
1 ตุลาคม 2543
1 ตุลาคม 2544
20 พฤศจิกายน 2545
ถึง
ปจจุบัน

บรรจุรับราชการตําแหนง นักวิชาการเกษตร 3
กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
จังหวัดกําแพงเพชร กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการศูนยพัฒนานิคมภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ กรมประชาสงเคราะห
ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําน้ํานาน
จังหวัดอุตรดิตถ กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการกองสวัสดิการชุมชน
กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

