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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

     พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  พ.ศ.2550  บัญญัติใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนขึ้นใน 3  ระดับคือ  สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสภาเด็ก และเยาวชนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู  เผยแพรทางดานวิชาการ  การศึกษา  กีฬา  วัฒนธรรม  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  ประสานแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูระดับนโยบาย  ซึ่งการศึกษาการติดตามและประเ มินสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรีในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  และเพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรครวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     ผลการศึกษาพบวา  สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ดําเนินการจัดต้ังเปนไปตาม 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
เปนตน  ซึ่งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี   พบวา
คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนบางสวนยังไมใหความสําคัญและไมรับผิดชอบตอ
ตําแหนงหนาที่  ผูปกครองยังไมเขาใจและไมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางานใหแกสภา
เด็กและเยาวชน  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะการเปนผูนําและการแสดงออก  และยัง
ขาดการบูรณาการในแผนงานระหวางหนวยงานผูปฏิบัติในพื้นที่รวมทั้งงบประมาณ ที่ไดรับ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนไมเพียงพอ



จ

     ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
คือ ควรผลักดันใหมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล  หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการบูรณาการ
แผนงานดานเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม  การคัดเลือกกรรมการบริหารสภาเด็กและเย าวชน
ควรคัดเลือกจากผูที่มีความพรอมตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาทักษะผูนําและการบริหารจัดการแก
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ  และควรมีการขยายผลโครงการ
ยุวทูตความดีไปสูสภาเด็กและเยาวชนเปนผูรับผิดชอบดวยตอไป
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จากบุคลากรของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8  สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เด็กและเยาวชนในปจจุบันตองเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดานทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม ขอมูลขาวสารตาง ๆ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีได
สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงคนในสังคมแหงโลกของการ
เปลี่ยนแปลง

จากรายงานสถานการณดานเด็กและเยาวชน ประเด็นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
(http://www.surin.m-society.go.th/database/Center_Data/children_action.htm, 27 พฤษภาคม 2552) พบวา
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรมของเด็กอายุระหวาง 10-18 ป มีพัฒนาการทางดาน
อารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรมตํ่าใน 5 อันดับ คือ ความคิดสรางสรรค การควบคุมอารมณ การ
วิเคราะห การตระหนักรูในตนเอง และการแกปญหาที่อาจมีผลตอการปรับตัวและความสําเร็จ
ของบุคคลในอนาคต พฤติกรรมดานจริยธรรม และดานการประหยัดอดออม จะลดลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้น เชนเดียวกับพฤติกรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยและละอายเกรงกลัวตอบาป  พบวา เด็ก
ที่มีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมทางลบสูง นอกจากน้ียังพบวา เด็กไทยมีแนวโนมหางเหิน จาก
สถาบันศาสนามากขึ้น จากการสํารวจพบวา เด็กวัยรุนรอยละ 45 ไมทําบุญตักบาตร และรอยละ
65 ไมเคยไปฟงเทศนเลยในรอบ 1 เดือน แตกลับเลือกใชชีวิตตามหางสรรพสินคา ดูภาพยนตร
คุยโทรศัพท สงขอความทางมือถือ หรือเลนอินเตอรเน็ทเพื่อการพูดคุยและความบันเทิงมากกวา
สวนปญหาการบริโภคของมึนเมาของเยาวชน พบวา ปจจุบันประเทศไทยมีอัตราการ บริโภคสุรา
สูงเปนอันดับ 5 และจาการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในชวงป 2534-2536 วัย รุ น
โดยเฉพาะสตรีอายุ 15-19 ป เปนกลุมที่มีอัตราเพิ่มสูงสุด คือ เพิ่มขึ้นถึง 5.6 เทา นอกจากน้ี
ยังพบสถานการณเด็กไทยกับเสรีภาพและการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเปนปญหาที่จะรุนแรงขึ้น ในทกุวนัน้ี
โดยขอมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ใหเห็นวา ปจจุบันวัยรุนไทยมี
เพศสัมพันธคร้ังแรกที่อายุเฉลี่ยประมาณ 14-18 ป และมีแนวโนมวาอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ
คร้ังแรกจะนอยลงเร่ือย ๆ เชนเดียวกับที่  ภักดี โพธิศิริ  อธิบดีกรมอนามัย (2545) (อางถึงใน
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 โดยการมีเพศสัมพันธของวัยรุนมักมีกับเพื่อนหรือ
คูรักของตนมากกวา การมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศ นอกจากน้ียังพบวา วัยรุนที่เคยมี
เพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรกหรือคร้ังสุดทายมีอัตราที่คอนขางนอย ซึ่ง
ในกลุมนักเรียนที่มีเพศสัมพันธและมีการใชถุงยางอนามัยมีไมเกินรอยละ 60 สวนวัยรุนหญิงที่เขามา
รับการรักษาภาวะแทรกซอนจากการแทงเองและทําแทงในโรงพยาบาลของรัฐตลอดป 2542 พบวารอย
ละ 46.8 เปนหญิงอายุตํ่ากวา 25 ป และรอยละ 30.0 เปนวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป เชนเดียวกับโครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคกลางไดดําเนินการติดตาม
สภาวการณเด็กและเยาวชนภาคกลางทั้ง 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง
พบวา แนวโนม ทิศทาง และสภาวการณเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดมีแนวโนมแยลงทุกดาน ดังน้ี

1) ดานสุขภาพอนามัย พบวา รอยละของทารกที่มีนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีแนวโนมดีขึ้น
แตสภาวะการเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน รวมทั้งความเสี่ยงดาน
สุขภาพของเด็กและสุขภาพจิต โดยเฉพาะเร่ืองความอวนและความเครียดมีแนวโนมแยลง

2) ดานการศึกษา พบวา โอกาสทางการศึกษาของเด็กลดลง ความพรอมของจํานวนครูที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไมเพียงพอ การมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับตํ่า สภาวะเสี่ยง
ของเด็กในระบบซึ่งพิจารณาจากการโดดเรียนเปนประจํามีมากขึ้น  ในทางตรงกนัขามรอยละของ
นักเรียนที่ชอบไปโรงเรียนและรูสึกปลอดภัยเวลาไปโรงเรียนมีนอยและ

3) ดานสังคม พบวา เด็กระดับประถมศึกษามีอัตราการไมไดอยูกับพอแมเพิ่มมาก
ขึ้นอัตราการหยารางเพิ่มขึ้น และอัตราเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 19 ป ตอประชากรแสนคนมาทําคลอดเพิ่มขึ้น
นอกจากน้ียังพบวาในพื้นที่มีพื้นที่เสี่ยงมากกวาพื้นที่ดี การมีโอกาสเขาไปเลนเกมสในรานอินเตอรเน็ต
ไดงายมากอัตราเด็กที่กระทําความผิดที่ไดรับการสงตอเขาสถานพินิจเพิ่มมากขึ้นและอัตราการขอเขารับ
การบําบัดยาเสพติดก็ เพิ่มมากขึ้นเชนกัน(http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5040009, 20
พฤษภาคม 2552) เชนเดียวกับที่ ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ (อางถึงใน
http://www2.nurnia.com/tag, 27 พฤษภาคม 2552) กลาววา ในรอบป 2550-2551 ที่ผานมา สถานการณที่นาจับ
ตามองมากที่สุดคือ ปญหาแมวัยรุนโดยสถิติหญิงอายุตํ่ากวา 19 ป ที่มาทําคลอดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตป
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2548-2551 ซึ่งโครงการ Child Watch ไดประมาณการวาจะมีหญิงวัยรุนมาทําคลอดราว 77,092 คน
เพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีเพียง 68,385 คน สถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมาก เชน
ความไมพรอมที่จะเลี้ยงดูลูก ซึ่งตรงกับขอมูลจากรายงานสถานการณเด็กและเยาวชน ประจําป
2548-2550 ไดชี้ใหเห็นถึงสถานการณดานเด็กและเยาวชนซึ่งสามารถสรุปและแยกออกเปนดาน ๆ
ไดดังน้ี

1. ดานสุขภาพอนามัย พบวา โดยภาพรวมดีขึ้น พิจารณาจากอัตราการเกิดและมีชีวิตรอด
ของทารกสูงขึ้น ทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีจํานวนลดลง  เปนตน  ในเด็ก
ปฐมวัย พฤติกรรมของพอแมมีผลโดยตรงตอสภาวะสุขภาพอนามัยของเด็ก เชน การใหทารก
บริโภคนมของมารดามีจํานวนนอยมาก เด็กเล็กที่ยังแปรงฟนเองไมไดมีภาวะฟนผุสูง เปนตน และ
เด็กไทยทุกวัยทั้งในเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนสูงขึ้น เน่ืองจากการบริโภค
อาหารประเภทแปง ไขมัน และนํ้าตาลมาก แตมีการออกกําลังกายนอย

2. ดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธโดยไมใช
ถุงยางอนามัย ซึ่งชี้ใหเห็นแนวโนมในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภกอนวัยอันควร
รวมทั้งยังมีแนวโนมในการใชสารเสพติดเพิ่มขึ้น และเยาวชนยังเปนกลุมผูสูบบุหร่ีหนาใหม ซึ่งจะ
นําไปสูการมีโอกาสใชสารเสพติดประเภทอ่ืนเพิ่มขึ้น

3. ดานการเลี้ยงดูของครอบครัว พบวา ครอบครัวไทยสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการ
เลี้ยงดูเด็กและวัยรุนแบบการสรางความสัมพันธที่ดี หากเนนความสัมพันธแบบควบคุมแต ไม
แสดงความรักและเอาใจใส

4. ดานการศึกษา พบวา ในกลุมเด็กปฐมวัยมีเด็กกอนวันเรียนเพียง 3 ใน 4 เทาน้ัน ที่ไดเขา
รับการศึกษาเพื่อการจัดเตรียมความพรอม ซึ่งคุณภาพของศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศยังคงตองปรับปรุง
ในกลุมเด็กวัยเรียน พบวา สถานศึกษาระดับพื้นฐานรอยละ 65 ไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็กในชนบท ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษายังมีคาเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ในเกือบทุกวิชา และความยากจนยังคงเปนสาเหตุสําคัญ
ของการขาดโอกาสทางการศึกษาและการออกจากโรง เรียนของเด็ก ในขณะที่ยังไมจบ
การศึกษา แตการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการรวมทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีการขยายตัวมากขึ้น

5. ดานนันทนาการ พบวา เด็กและเยาวชนไทยสวนใหญใชเวลาวางไปกับการดูโทรทัศน
วีดีโอ ดีวีดี ซีดี ฟงวิทยุ อานหนังสือ และเลนคอมพิวเตอร มากกวาการเลนกีฬาหรือการเขารวม
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กิจกรรมทางสังคม ทําใหไมมีการพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหว รวมทั้งขาดทักษะทางสังคมอยาง
เหมาะสม อีกทั้งทางรายการตามสื่อตาง ๆ สวนใหญจะเปนรายการเพื่อความบันเทิงมากกวารายการ
เพื่อการศึกษา ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ เพื่อการนันทนาการก็มีนอยกวาพื้นที่เริงรมยอยางเห็นไดชัด

6. ดานครอบครัว พบวา ครอบครัวไทยรอยละ 30 เปนครอบครัวเด่ียว (พอ แม ลูก) มีการ
หยารางสูง เด็กและเยาวชนเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เชน การถูกทําราย ลวงละเมิดทางเพศ
ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม

7. ดานคานิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และศาสนา พบวา เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
การบริโภคสูง ขาดวินัยในการใชเงิน มีความเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศ พอแมไมมีเวลาใหลูกทําให
มีความสัมพันธที่หางเหิน เด็กและเยาวชนขาดแบบอยางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมมีนอย

8. ดานเศรษฐกิจและการมีงานทํา พบวา เด็กและเยาวชนมีความตองการทํางานพิเศษเพื่อหา
รายไดและประสบการณ โดยเฉพาะในชวงปดภาคการศึกษา ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ยากจนมัก
จําเปนตองทํางานหารายไดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

9. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พบวา อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนํา
ของ การเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนไทย การจมนํ้าเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตในเด็กอายุ 0-11
ป และอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตของเด็กอายุ 12-17 ป นอกจากนี้ยังพบวา มี
ความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน ไดแก การทะเลาะวิวาท การรังแกกันของเด็กนักเรียน
การลอเลียนเพื่อน และการดูถูกเหยียดหยามทางเชื้อชาติ เปนตน

10. ดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา เด็กและเยาวชนทํางานอาสาสมคัรในพืน้ที่มาก
ขึ้นและเขาไปมีสวนรวมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การมีสวนรวมในการเสนอรายงานดวย
วาจาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การมีโอกาสเขารวมโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนดําเนินการ เชน โครงการ To Be Number One โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน นอกจากน้ี
ยังมีกิจกรรมการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนในโครงการตาง ๆ กระจายอยูทั่วประเทศ

11. ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเทศไทยไดมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยาง
ตอเน่ือง และมีการประกาศใชหลายฉบับ นับวาเปนความกาวหนาอยางมาก อยางไรก็ตาม ยังคงมี
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กฎหมายอีกหลายฉบับที่ตองปรับปรุงเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดที่เด็กและเยาวชนพึงไดรับ
ตอ ๆ ไป

12. เด็กและเยาวชนกับสื่อ พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญบริโภคสื่อเพื่อความบันเทิงเปน
หลัก พรอมทั้งบริโภคความรุนแรงและภาพลามกในสื่อตาง ๆ มากขึ้น ทั้งน้ี มีการแสวงหา
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 เด็กที่กระทําความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญจะเปน
คดีเกี่ยวกับทรัพย โดยเพื่อนจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเด็กและการกระทําผิดของเด็ก นอกจากน้ียัง
พบวา เยาวชน มีอัตราการด่ืมแอลกอฮอลสูงเปนอันดับสองรองจากวัยทํางาน ซึ่งเด็กหญิงมีสถิติการ
ด่ืมมากขึ้น (รายงานสถานการณเด็กและเยาวชน ประจําป 2548-2550, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, หนา 1-8)

จากสถานการณดังกลาวขางตนจะเห็นวา เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่ง
พฤติกรรมเสี่ยงเหลาน้ันเกิดมาจากหลายปจจัย อาทิ การเลียนแบบเพื่อน การบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม
พอแมไมมีเวลาในการอบรมขัดเกลา ขาดตนแบบที่ดี เปนตน แตในขณะเดียวกันก็มีเด็กบางสวนได
รวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่เปนประโยชน เพื่อเปนการสนับสนุนใหเด็กมีเวทีในการแสดงออกอยาง
สรางสรรค ประกอบกับมติของที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
(กยช.) คร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ไดกําหนดใหทุกจังหวัดจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ขึ้น และใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (สท.) ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 76
จังหวัด จากสํานักงบประมาณ และในป 2550 ไดมีการบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2551 โดยมีสาระสําคัญ
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2 ประการ คือ 1) ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการประชุมสมัชชา
“คนทํางานเพื่อเด็กและเยาวชน” ขึ้นปละ1 คร้ัง และ 2) บัญญัติใหมี“สภาเด็กและเยาวชน” ขึ้นใน 3
ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนดังกลาวเปนศูนยกลางการเรียนรู
เผยแพรทางดานวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสูระดับนโยบาย ซึ่งตรงตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดเปดโอกาสใหสวนราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

แตจากการดําเนินงานที่ผานมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนยังขาดการ
ประเมินและติดตามความกาวหนาของสภาเด็กและเยาวชน ทําใหไมไดรับทราบขอมูล ปญหา และ
อุปสรรคในการดําเนินการอยางแทจริง ผูศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ “ติดตามและประเมินสภาเด็ก
และเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ กรณีศึกษาพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี” ขึ้น โดยหวังวาจะได
รับทราบขอมูลตามสภาพความเปนจริงเพื่อใชสําหรับการวางแผนและพัฒนาการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดลพบุรี และ

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอในจังหวัดลพบุรี

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ ในพื้นที่

จังหวัดลพบุรี

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
- เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)
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- เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่ งมีอายุ ต้ั งแตสิบแปดปบริบู รณถึ งยี่ สิบห าปบริบู รณ
(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)

- คณะบริหาร หมายถึง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทย (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550)

- สภาเด็กและเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและอําเภอที่ จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเปนองคกรเครือขายเชื่อมโยง
กลุมเด็กและเยาวชนที่มีการดําเนินงานในดานตาง ๆ  เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.5.1 สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอไดรับการติดตามและประเมินอยางมีระบบ
ไดขอสนเทศ (Information) ทั้งสภาพการณ ปญหา อุปสรรค และความตองการการพัฒนาที่มีคุณภาพจน
สามารถนําไปสูการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติ ฯ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

1.5.2 ไดขอเสนอเชิงวิชาการที่จะนําสูการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการของสภาเด็ก
และเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ ที่ชัดเจนจนสามารถนําไปสูขอเสนอแนะในทุกระดับทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ (สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด) ในระดับบริหารจัดการ (พมจ.) ในระดับการสงเสริม
สนับสนุน (อปท. หนวยราชการ/องคกรภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของ) และในระดับนโยบาย (สท. พม.)



บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ทฤษฏีจิตสังคม
อีริค อิริคสัน (Erik Erikson) เชื่อวาครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนศูนยกลาง

เปนที่ทาทายใหเรียนรูและผานพนไป การผานความทาทายตาง ๆ จะมีผลลัพธทั้งที่ชอบและไมชอบ
อันจะมีผลตอการพัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพ ผลลัพธทางบวกจะทําใหเกิดการมองโลกใน
แงดีและเกิดความรูสึกที่ดีที่จะจัดการกับความทาทายอ่ืนๆที่ตามมา และมองวาเปนสิ่งที่สามารถจะ
ผานพนไดโดยงาย เขาไดเสนอขั้นของการพัฒนาการ 8 ขั้น ที่เปนผลมาจากการเผชิญภัยความทา
ทายตาง ๆ ในชีวิตนับต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยชรา แนวคิดของอีริคสัน เรียกวา ทฤษฎีจิตสังคม
(Psychosocial Theory)

การพัฒนาการตามวัยตามประสบการณทางสังคมของบุคคล อันกอใหเกิดคุณภาพหรือผล
ของการพัฒนาทั้งทางบวกและทางลบ 8 ขั้น มีดังน้ี (Wortman, Loftus and Weaver, 1999 : 334 อางถึงใน
http://trangdata.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2008-03-26-07-
11-33&catid=37:-2550 4 มิถุนายน 2552)

1. ความไววางใจ – ไมไววางใจ พัฒนาในขวบแรกของชีวิตทารกจะเรียนรู ที่จะไววางใจผูที่
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานใหตน สวนทารกที่ถูกทอดทิ้งหรือใหการดูแล ไมสม่ําเสมอจะ
พัฒนาไปเปนผูที่ไมไววางใจผูอ่ืน

2. ความเปนอิสระ – ความละอายและความสงสัย พัฒนาในชวงอายุ 1-3 ป เด็กจะพัฒนาความ
เปนอิสระดวยการทําภารกิจงายๆ ไดสําเร็จ สวนเด็กที่ไมสามารถจะพัฒนาความเปนอิสระได จะ
รูสึกสงสัยในตนเองและรูสึกละอาย

3. ความคิดริเร่ิม – ความรูสึกผิด พัฒนาในชวงอายุ 3–6 ป เด็กจะมีความคิดริเร่ิมในการทํา
กิจกรรมใหมๆ แตถาความคิดริเร่ิมของเด็กทําใหเด็กเกิดความขัดแยงกับคนอ่ืนๆ เด็กจะรูสึกผิด และ
หากความรูสึกผิดมีมากเกินไปจะทําใหไมคิดริเร่ิม ดังน้ันเด็กจะตองเรียนรูที่จะทําใหความคิดริเร่ิม
ของตนสมดุลกับความตองการและความปรารถนาของผูอ่ืน

4. ความขยันหมั่นเพียร – ความรูสึกดอย พัฒนาในชวงอายุ 6 ป จนถึงวัยแรกรุน (Puberty)
เด็กจะเรียนรูทักษะตางๆ ในวัฒนธรรมของตนเด็กที่ขยันหมั่นเพียรจะรอบรู และสามารถทําสิ่งตาง ๆ
ไดดวยตนเอง เด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สวนเด็กที่ลมเหลวจะรูสึกดอย
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5. เอกลักษณ – สับสนในบทบาท พัฒนาในชวงวัยรุนเด็กวัยรุน ทุกคนจะตองพัฒนา
เอกลักษณ ซึ่งเปนการบูรณาการความรูสึกวาตนเปนใครแตกตางจากคนอ่ืน ๆ ผูที่ไมสามารถพัฒนาได
จะรูสึกสับสนในบทบาทของตนในอนาคต ในทัศนะของอีริคสันการพัฒนาเอกลักษณเปน
พัฒนาการที่สําคัญของชีวิต

6. ความใกลชิด – ความโดดเด่ียว คนหนุมสาวจะพยายามที่จะสรางมิตรภาพ และ
ความสัมพันธอันใกลชิดและความรักกับคนอ่ืน  ๆผูที่ไมสามารถจะสรางสัมพันธได จะรูสึก โดดเด่ียว

7. ความรับผิดชอบ – ความเฉื่อย ผูใหญจะตองพัฒนาความรับผิดชอบที่จะนําทางคนรุนตอ ๆ ไป
และสรางผลงานที่มีคุณคา ผูใหญที่ไมสามารถจะรูสึกเบื่อหนาย ทอถอย และกลายเปนคนเฉื่อย

8. ความมั่นคงสมบูรณ – ความสิ้นหวัง ผูสูงอายุจะรูสึกมั่นคงสมบูรณไดเมือเขามองยอน
ไปในชีวิตและพบวาเขามีผลงานเปนที่พอใจ แตถาเขามีทัศนะวาตนเองเปนผูไมมีความสามารถเขา
จะรูสึกสิ้นหวัง

การพัฒนาบุคลิกภาพของแตละคนจะพัฒนาไปตามลําดับ แตละขั้นอาจจะสมบูรณตามวัย หรือ
อาจจะขาดหายไปไมสมบูรณตามวัย ดวยคุณภาพของการพัฒนาการแตละขั้นจะสงผลตอบุคลิกภาพ
ในวัยผูใหญ เราจะพบวามีผลของการพัฒนาการปรากฏในลักษณะนิสัยตอไปน้ี คือ ความหวังของ
บุคคล ทัศนะในการมองโลก การมองโลกในแงดีหรือแงรายการกําหนดแนวทางชีวิตของตนเอง
การนับถือตนเอง ความมุงหมายในการกระทําสิ่งตางๆ ความพึงพอใจในการทํางาน ความสม่ําเสมอ
ในการประพฤติปฏิบัติความรักความรับผิดชอบตอหนาที่การงานความเฉลียวฉลาดสุขุม
(http://trangdata.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2008-03-26-07-
11-33&catid=37:-2550 4 มิถุนายน 2552)

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ
แนวคิดและโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Sruffebeam’s CIPP Model)
ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเลมชื่อ

“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเลมน้ีไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยาง
นาสนใจและทันสมัยดวย นอกจากน้ัน สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเน่ือง จึงกลาวไดวา ทานผูน้ีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเปนที่ ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกว า CIPP Model
(http://www.nsdv.go.th/evalution/download/ 4 มิถุนายน 2552)
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แนวคิดของสตัฟเฟลบีมน้ี เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายการประเมินกับฝาย
บริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศ
ใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่ เ รียกหาขอมูลและนําผลการประเมินที่ไดไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ทั้งน้ีเพื่อปองกันการมีอคติ
ในการประเมิน

ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model (แผนภูมิที่ 1)

(http://www.nsdv.go.th/evalution/download/ 4 มิถุนายน 2552)

รูปแบบการประเมินแบบซิป  (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ ต้ังแต
บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช
วิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายปจจัยเปนสําคัญ ซึ่งอธิบายได
ดังน้ี

การประเมินสภาวะแวดลอม  หรือประเมินเน้ือความ (Context Evaluation : C) เปนการ
ประเมิน กอนการดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ อันไดแก บริบทของ
สภาพแวดลอม นโยบาย วิสัยทัศน ปญหา แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ

การประเมินสภาวะ
แวดลอม (C)

(Context  Evaluation)

การประเมินปจจยันําเขา/
ตัวปอน  (I)

(Input  Evaluation)

การประเมินกระบวนการ
(P)

การประเมินผลผลิต
(P)
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เปนตน ตัวอยางเชน โครงการอาหารเสริมแกเด็กกอนวัยเรียน เราจําเปนที่จะตองวัดสวนสูงและชั่ง
นํ้าหนักของเด็กกอนที่จะใหอาหารเสริม เปนตน

การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนิน
โครงการ และคนหาประสิทธิภาพขององคประกอบที่นํามาเปนปจจัยนําเขา เชน งบประมาณ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของ
การดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหดําเนินการชวงตอไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิน
กระบวนการน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย
(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการแลว

การประเมินผลิตผล (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็น
ของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบน้ีมิไดใหความสนใจตอ
เ ร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาที่ควร
(http://www.library.uru.ac.th/article/htmlfile/cipp.pdf 16 มิถุนายน2552)

นอกจากน้ี สตัฟเฟลบีมไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่
ประเมิน ดังน้ี

1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน

2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และ
ขั้นตอนของการดําเนินการของโครงการ

3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจที่
ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนและ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื่อใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยายโครงการที่
จะนําไปใชในโอกาสตอไป

จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการ
ตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุปความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ
ดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิท่ี 2 : ความสัมพันธของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model

เกณฑและตัวชี้วัดความสําเร็จ
การประเมินผลโครงการน้ันตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จของโครงการ

ใหทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ(วรเดช จันทรศรและไพโรจน ภัทรนรากุล.
2541 : 44 อางถึงใน http://www.library.uru.ac.th/article/htmlfile/cipp.pdf 16 มิถุนายน 2552) มีดังน้ี

1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิต

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสนิใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินปจจยัเบ้ืองตน
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไป
ปฏิบัติ (Implementating Decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)
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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) ความสําเร็จของโครงการน้ัน หมายถึงขอความที่แสดงหรือระบุ

ประเด็น ที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะที่
คอนขางเปนรูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และสวนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ

หลักการสรางตัวชี้วัดท่ีดี
ในการสรางตัวชี้วัดที่ดี จําเปนจะตองมีหลักการที่ใชเปนเปาหมายในการดําเนินการดังน้ี
1. เลือกใช / สรางตัวชี้วัดที่เปนตัวแทนที่สําคัญเทาน้ัน
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
จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (กยช.)

คร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ไดกําหนดใหทุกจังหวัดจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนขึ้น 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 คร้ัง และ 2) บัญญัติใหมี “สภาเด็กและเยาวชน” ขึ้นใน 3 ระดับ คือ สภาเด็ก
และเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนดังกลาวเปนศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรทางดานวิชาการ
การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประสานงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน สูระดับนโยบาย
ประกอบกับพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หมวด 1 มาตรา
6 ไดกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งแกไขปญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน หมวด 1 มาตรา 8 กลาว
วา ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรวมมือ สงเสริม และประสานงาน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่ รับผิดชอบ ซึ่งในการจัดทํา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใหคํานึงถึงหลักการและแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและ
ประชาสังคมในทองถิ่นดวย และหมวด 1 มาตรา 9 กลาววา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กแล ะเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 3-7)
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สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดต้ังขึ้นตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในเขตอําเภอ
น้ัน และจัดใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวย ประธานสภาหน่ึงคนและ
ผูบริหารอีกไมเกินสิบหาคน โดยใหคัดเลือกกันเองจากผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษา
ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป และผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา
รวมทั้งไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไว ดังตอไปน้ี

1. สงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถานศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน

2. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู
ความสามารถ และจริยธรรม

3. เสนตอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่น (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา
17-19)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.

2550 กําหนดใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยคณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ประกอบดวย ประธานสภาหน่ึงคน และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบคนซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด นอกจากน้ียังกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจํานวนไมเกินหาคน เปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด

อํานาจหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีดังตอไปน้ี
1. ประสานงานระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในดานตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด
2. เปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรดานวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม



16

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัด
หรือเขตกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

4. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 19-22)

สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
จัดต้ังขึ้นตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

พ.ศ.2550 ซึ่งสมาชิกประกอบดวย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุมเด็กและ
เยาวชนที่ไดลงทะเบียนไวตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุม
เด็กและเยาวชนจํานวนสามสิบแปดคน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี

1. เปนศูนยกลางประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ตาง ๆ

2. ใหความรวมมือในการดําเนินงานของรัฐและองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

3. ใหความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหนวยงานของรัฐ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

4. เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชน

5. เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือองคกร
ชุมชน

6. ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละ

คร้ัง(พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หนา 23-24)

2.4 แนวคิดเร่ืองเครือขาย
ปาริชาติ วลัยเสถียร.  (2546 : 466) กลาวถึงเครือขายวา เครือขายเปนรูปแบบการ

เชื่อมโยงเครือขายสัมพันธระหวางชุมชน หมูบาน ทรัพยากรบุคคล และวิทยากรชาวบาน เพื่อขยาย
แนวรวมไปสูการสรางพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา หรือตอรองในระดับนโยบาย
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550 – 2554.  (2550 : 67)
ในแผนยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
มีวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง เชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวย
กระบวนการเรียนรู และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและ
แกไขปญหาของชุมชน บนรากฐานการพึ่งตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น

นันทิยา  หุตานุวัตร และณรงค  หุตานุวัตร.  (2547 : 73) ไดใหความหมายของเครือขายวา
เครือขาย  หมายถึง  การรวมตัวของกลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง  มี
ระยะเวลานานพอสมควร  มีวัตถุประสงค  หรือเปาหมายรวมกัน  และหากบรรลุวัตถุประสงคหน่ึง
แลว  อาจมีการเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคใหมได  การรวมตัวของกลุมเปนเครือขาย
น้ันเปนการพัฒนาของการรวมพลัง  ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู เสริมสรางความสามารถใน
การบริหารจัดการ การสรางอํานาจและพลังการตอรอง

ปุสตี  มอนซอน  และคณะ (2547:2) ไดใหความหมายของการเกิดเครือขายวา  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  ที่เชื่อมโยง  ประสานงานการทํางานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ใหแกคนในตําบล การแลกเปลี่ยน เรียนรู  ในการทํางานรวมกันโดยมีภาคีทางสังคม  สนับสนุน
การใหความรู  มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน  ใหเกิดการมีสวนรวมตอการ
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) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดลพบุรี จํานวน 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 เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมิน

การติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด/อําเภอในจังหวัดลพบุรีไดใชเคร่ืองมือใน
การติดตามและประเมิน ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย

3.2.1 แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
เปนแบบบันทึกที่ ใชสํ าหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมของคณะ

กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยบันทึกจากการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอเมือง (ทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี) ในแตละคร้ังจะตองมีสมาชิกเขารวมการ
ประชุมไมตํ่ากวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด แบบบันทึกชุดน้ีประกอบดวย 2 ตอน ไดแก

- ตอนที่ 1  ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
- ตอนที่ 2  ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน



19

3.2.2 แบบบันทึกการประชุมกลุมเพื่อติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เปนแบบบันทึกที่ ใชสํ าหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมของคณะ

กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จํานวน 1 คร้ัง ซึ่งในแตละคร้ังจะตองมีสมาชิกเขารวมไมตํ่า
กวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมด แบบบันทึกชุดน้ีประกอบดวย 2 ตอน ไดแก

- ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
- ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน

จังหวัดในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

3.2.3 แบบบันทึกการสัมภาษณสําหรับการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
เปนแบบบันทึกที่ใชสําหรับสัมภาษณเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัด ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดของตน จํานวน 1 คร้ัง โดย
แบบบันทึกชุดน้ีประกอบดวย 4 ตอน ไดแก

- ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการสัมภาษณ
- ตอนที่ 2 ขอมูลการสรางความรู ความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด
- ตอนที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
- ตอนที่ 4 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

3.3 การสรางแบบสัมภาษณในการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
มีขั้นตอนดังน้ี

1. ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เพื่อรวมกัน
กําหนดกรอบแนวคิด กําหนดวัตถุประสงค เกณฑในการประเมิน และแบบสัมภาษณ ซึ่งใชเปน
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสภาเด็กและเยาวชนซึ่งสรางขึ้นโดยตามกรอบพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550

2. นําแบบสัมภาษณที่ไดมาประชุมรวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อ
ปรับแบบสัมภาษณใหมีความเที่ยงและความตรงกับเน้ือหาของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 กอนที่จะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

3. นําแบบสัมภาษณที่ไดทั้ง 3 ชุด ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง พรอมกับ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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4. นําขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองใช (Try out) มาประกอบการปรับปรุงแบบ
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. ศึกษาเอกสารของทางราชการ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ พ.ศ.2550 และแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 รวมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน

2. การสัมภาษณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี
จํานวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 11.00-12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 8

3. การประชุมกลุมของคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จํานวน 1 คร้ัง
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 คร้ัง 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
ใชการวิเคราะหเน้ือหา (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
ที่น้ีจะพิจารณาจาก

1. ที่มาและเหตุผลความจําเปนที่ตองมีโครงการ พิจารณาในประเด็นดังน้ี
1) สถานการณดานเด็กและเยาวชน
2) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550

3)การไดรับนโยบายจากสวนกลาง (สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.)) โดยการโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดเปน
ผูดําเนินการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด

2 การสรางความเขาใจรวมกัน

ในทางปฏิบัติ เมื่อจังหวัดไดรับนโยบายและงบประมาณมาจากสวนกลางแลว
ผูรับผิดชอบมักไมไดทํางานตามลําพัง แตจะมีหนวยงานภาคีตาง ๆ เขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานดวย โดยสวนใหญขั้นตอนแรกจะเร่ิมจากการสรางความรูความเขาใจใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ อาทิเชน สถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบต./อบจ.) ตํารวจ หรือหนวยงานของ พม.ในพื้นที่ ไดเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ /จังหวัด ทั้งนี้หมาย
รวมถึงการใหการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ในการทําการ/จัดประชุม ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณดวย โดยขอมูล

3.5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input  Evaluation : I )
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง

ของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการ ในที่น้ีจะพิจารณาจาก
1.ความชัดเจนของวัตถุประสงค

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนขึ้นน้ัน มีทั้งหมด 4 ขอ คือ
1.1 ใหสภาเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางการเรียนรู เผยแพรดานวิชาการ การศึกษา

กีฬา วัฒนธรรม
1.2 ใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1.3 ใหมีการประสานและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน
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1.4 ใหสภาเด็กและเยาวชนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สูระดับนโยบาย

2. ความพรอมของทรัพยากร
ในแตละพื้นที่จะมีความพรอมของทรัพยากรไมเทากัน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน

ดานสภาเด็กและเยาวชนของแตละจังหวัดจะมีเพียง 1-2 คน ในทางปฏิบัติ เพื ่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่สวนตาง ๆ ทั้งจากใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเอง รวมถึงภาคีอื่น ๆ ดวย และ จําเปน
ที่ตองคํานึงถึงความพรอมดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสื่อตาง ๆ ที่จะตองใช ใน
การดําเนินงาน

3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการดําเนินงาน
นอกจากจะประเมินปจจัยนําเขาทั้งในประเด็นของความชัดเจนของวัตถุประสงค

และความพรอมของทรัพยากรแลว ยังจําเปนที่จะตองประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ดําเนินงานดวย ทั้งนี้เพื่อสะทอนถึงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน หากวามีแนวทางขั้นตอน ที่
ชัดเจนก็นาจะสงผลตอการดําเนินงานใหเปนไปอยางราบร่ืนดวยเชนกัน

3.5.3 การประเมินกระบวนการ (process  Evaluation :P)
เปนการประเมินกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานของสภาฯ จังหวัด/อําเภอ เชน การจัดทํา

ขอบังคับ ขอบัญญัติ การจัดประชุม การประสานขอรับการสนับสนุนงบ ขอความรวมมือสวนที่
เกี่ยวของ กับการดําเนินโครงการ ซึ่งจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง เพื่อใหการ
ดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่น้ีจะพิจารณาจากการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาคีตาง ๆ รูปแบบการจัดกิจกรรม ความตอเน่ืองของการจัดกิจกรรม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ที่พบในการดําเนินโครงการ

3.5.4. การประเมินผลผลิต ( product   Evaluation : P )
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ

มาตรฐานที่ไดกําหนดไว ในที่น้ีจะพิจารณาทั้งผลผลิต อันไดแก จํานวนงบประมาณ ตลอดจน
การสนับสนุนดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณของหนวยงานตาง ๆ ที ่เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงผลลัพธโดยพิจารณาจากความ
พึงพอใจของทั้งผูปฏิบัติงานและสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด



บทท่ี 4
ผลการติดตามและประเมิน

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัดในจังหวัดลพบุรี

ผลการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรีพบวา
4.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation: C)

4.1.1 การสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ/จังหวัด

4.1.1.1 วิธีการที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.)ใชในการ
เผยแพรประชาสัมพันธสภาเด็กและเยาวชน คือ

1) การใชหนังสือราชการ
2) การชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
3) การชี้แจงผานวิทยุชุมชน

4.1.1.2 วิธีการที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดใชในการให
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  ทองถิ่นจังหวัด
ปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานีอนามัยในพื้นที่ที่มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โรงพยาบาล อนันทมหิดล
โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี

5) หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก สํานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
6) หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดแก  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป จ.ลพบุรี
7) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดแก สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด
8) หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ไดแก มณฑลทหารบกที่ 73
9) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลเมือง,เทศบาลเขาสามยอด

เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล( อบต.)ทุกแหง
10) องคกรภาคเอกชน ไดแก มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห  สโมสรโรตารีจังหวดั
11) หนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ไดแก กลุมเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน กลุมเยาวชนดานเอดส

กลุมเยาวชนมัคคุเทศนนอยโปงมะนาว
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1

ตาราง 1 หนวยงานและองคกรที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดให
ความรู เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน

ที่
หนวยงานและองคกรที่ พมจ.ไดใหความรู

เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
จํานวน ชื่อหนวยงาน

1. หนวยงานในสังกัดกระทรวง พม. 5 1. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
2. ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 50
3. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

(ผูประสานจังหวัด)
4. ศูนยบริการสวัสดิการสังคม
5.บานพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 1.สํานักงานเขตการศึกษาพื้นที่ ลพบุรี 1และ2
2.สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
3.ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
4.โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
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ตาราง 1 (ตอ)

ที่
หนวยงานและองคกรที่ พมจ.ไดใหความรู

เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
จํานวน ชื่อหนวยงาน

3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 1.อําเภอตาง ๆ
2.ทองถิ่นจังหวัด
3.ปกครองจังหวัด
4.พัฒนาชุมชนจังหวัด
5.องคการบริหารสวนทองถิ่น

4. หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.สถานีอนามัยในพื้นที่ที่มีการจัดต้ังสภาเด็ก
อําเภอ
3.โรงพยาบาลอนันทมหิดล,โรงพยาบาล
ลพบุรี

5. หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 1 1.สํานักงานแรงงานจังหวัด
6. หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 3 1.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

2.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
3.วิทยาลัยนาฏศิลป จ.ลพบุรี

7. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

1 1.สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

8. หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 1.มณฑลทหารบกที่73
9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 1.เทศบาลเมือง,เทศบาลเขาสามยอด

2.เทศบาลตําบล
3.อบต.ทุกแหง

10. องคกรภาคเอกชน 2 1.มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห
2.สโมสรโรตารีจังหวัดลพบุรี

11. หนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ 3 1.กลุมเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน
2.กลุมเยาวชนดานเอดส
3.กลุมเยาวชนมัคคุเทศนนอยโปงมะนาว
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4.1.2 การประสานงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน

4.1.2.1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดจัดประชุมชี้แจง
เพื่อสรางความรู ความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดยดําเนินการจัด
ประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงาน พม.ในจังหวัด
โดยมีพื้นที่ อบต.จํานวน 46 ตําบล/11 อําเภอ (ตําบลเนนหนัก)

4.1.2.2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดจัดทําแนวทางการ
รวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดย
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง และสนับสนุนเอกสาร แผนพับที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน โดยใหอปท.รวม
สนับสนุน

4.1.2.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดจัดทําแนวทางการ
รวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการ โดยประสานความรวมมือในการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีโครงการนํารอง และสงเสริม
ให อปท.ตอยอดกิจกรรมในปตอ ๆ  ไป (โดยการบรรจุลงในแผน)
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 2

ตาราง 2  การประสานงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน

ที่ วิธีการประสานงาน ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
1. การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย



2. การจัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ดําเนินการ





27

ตาราง 2 (ตอ)
ที่ วิธีการประสานงาน ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ
3. การจัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ



4.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation: I )
4.2.1 การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
จากหนวยงานตางๆ รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 3
ตาราง 3 การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานตางๆ  ของสภาเด็กและ
เยาวชน อําเภอในจังหวัดลพบุรี

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(บาท)

ปงบประมาณ 2552
(บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท. 100,000 55,000
1.2 พมจ. 950,000 650,000
1.3 ศพส. - 950,000

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
2.1 สํานักงานจังหวัดลพบุรี - 700,000

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 อบจ. 30,000 5,000
3.2 เทศบาล จํานวน..1..แหง 50,000 40,000
3.3 อบต. จํานวน.3,..6..แหง 3 แหง ให 120,000 6 แหง ให 150,000

4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
4.1 มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห สิ่งของ สิ่งของ
4.2 โรงเรียนคนตาบอดพิการ สิ่งของ สิ่งของ

5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 กองทุนสวัสดิการสังคมจงัหวัด 250,000 -
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4.2.2 การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานท่ี/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัดลพบุรี ไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อ่ืนๆ ในการ

สงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จากหนวยงานตางๆ รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 4
ตาราง 4 การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานที่/อ่ืนๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ จากหนวยงานตางๆ

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2552 (ระบุ) ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
1.1 สท.  วัสดุ/ครุภัณฑ  วัสดุ/ครุภัณฑ  วัสดุ/ครุภัณฑ
1.2 พมจ.  อาคาร/สถานที่

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ พาหนะ/
อุปกรณ)

 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ พาหนะ/
อุปกรณ)

1.3 ศพส.  อ่ืนๆ (คือ งบประมาณ)  อ่ืนๆ (คืองบประมาณ)
1.4 พอช.  อ่ืนๆ (คือ วิชาการ)  อ่ืนๆ (คือ วิชาการ)
1.5 สสว.  อาคาร/สถานที่

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ พาหนะ)

 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ พาหนะ)

1.6 อ่ืนๆ (คือ บานพัก
เด็กและครอบครัว, สถาน
สงเคราะหตาง ๆ )

 อ่ืนๆ (คือ สิ่งของ)  อ่ืนๆ (คือ ที่พักอาศัย)

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
2.1 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
 อ่ืนๆ (คือ วิชาการ)  วัสดุ/ครุภัณฑ

 อ่ืนๆ (คือ วิชาการ)
2.2 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดลพบุรี
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ ที่พัก)

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ ที่พัก)
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ตาราง 4 (ตอ)

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2552 (ระบุ) ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เทศบาล

          จํานวน 2 แหง
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ งบประมาณ)

 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ งบประมาณ)

3.3 อบต.
          จํานวน 6 แหง

 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ งบประมาณ)

 อาคาร/สถานที่
 วัสดุ/ครุภัณฑ
 อ่ืนๆ (คือ งบประมาณ)

4. องคกรภาคเอกชน
4.1 มูลนิธิลพบุรีสามัคคี

สงเคราะห
 อ่ืนๆ (คือ สิ่งของ)  อ่ืนๆ (คือ สิ่งของ)

4.2 โรงเรียนคนตาบอด
และตาบอดพิการซ้ําซอน
จังหวัดลพบุรี

 อ่ืนๆ (คือ สิ่งของ)  อ่ืนๆ (คือ สิ่งของ)

5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
5.1 กองทุนสวัสดิการ

สังคมจังหวัด
 อ่ืนๆ (คือ เงินอุดหนุน)

4.3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
4.3.1 กระบวนการจัดตั้ง

4.3.1.1 กระบวนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  พบวา
1) พมจ. จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สมาชิกประกอบดวยเด็กและ

เยาวชนที่อยู ในอําเภอน้ัน กอนวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยการจัดประชุมคณะทํางาน
สงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และพัฒนาเด็กและอําเภอ
ตาม พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนอําเภอ และ ดําเนินการทั้ง 11 อําเภอ หลังจากน้ันจึงเสนอผูวาราชการจังหวัดรับรอง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

2) พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวย
ประธานสภาเด็กและเยาวชน 1 คน และผูบริหารอีกไมเกิน 15 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
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1.ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติที่อยูในอําเภอน้ัน ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 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) อําเภอพัฒนานิคม (3) อําเภอโคกสําโรง (4) อําเภอชัยบาดาล (5)
อําเภอทาวุง (6) อําเภอบานหมี่  (7) อําเภอทาหลวง (8) อําเภอสระโบสถ (9) อําเภอโคกเจริญ (10)
อําเภอลําสนธิ และ (11) อําเภอหนองมวง

2 มี ผอ.สพท. (ที่ดูแลอําเภอน้ัน) เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ 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

3. มีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 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) อําเภอหนองมวงซึ่งจํานวน
ของผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละอําเภอจะไมเทากัน บางอําเภอเลือกตัวแทน แตบาง
อําเภอจะต้ัง 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 กระบวนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

ที่ กระบวนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
อําเภอ

1. การจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยสมาชิก
ประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในอําเภอน้ัน กอน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551

 ทุกอําเภอ

พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ ประกอบดวยประธานสภา 1 คน และผูบริหารอีก
ไมเกิน 15 คน ซึ่งคัดเลือกจาก

2.1 ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่อยูในอําเภอน้ัน
ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป

 ทุกอําเภอ

2.2  ผู แทนเด็กและเยาวชนซึ่ ง ไม ไดอยู ในสังกัด
สถานศึกษา  ทุกอําเภอ

2.3 การจัดใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ

2.3.1 พมจ.  ทุกอําเภอ
2.3.2 ผอ.สพท. (ที่ดูแลอําเภอน้ัน)  ทุกอําเภอ
2.3.3 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทุกอําเภอ

2.

2.3.4ผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มี
กิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

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

4.3.1.2 กระบวนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  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 หลังจากน้ันจึง
เสนอผูวาราชการจังหวัดรับรอง

2) พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวย
ประธานสภาฯ 1 คน และผูบริหารอีกไมเกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด โดยกําหนดกรอบตําแหนงใหมีประธาน 1 คน รองประธาน 4 คน เลขานุการ 1 คน
ผูชวยเลขานุการ 3 คน และอนุกรรมการฝายตาง ๆ 12 ฝาย

3) จัดใหมีที่ป รึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเ ด็กและเยาวชนจังหวัด
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกองการบริหารสวนจังหวัดและ ผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกร
ชุมชนที่มีกิจกรรม หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง
จํานวน 5 คน

4.3.2 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
4.3.2.1 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  พบวา

1) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /ปรึกษาหารือรวมกัน
เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

1. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /ปรึกษาหารือ
รวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
การประชุมประจําเดือน จํานวน 2 คร้ังตอเดือน

2. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /ปรึกษาหารือ
รวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
วิธีการอ่ืนๆ คือ ประชุมเพื่อขารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ จํานวน 3-4 คร้ังตอเดือน โดย
ในแตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน

2) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรม
1.พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรม/

สัมมนา จํานวน 2-6 คร้ัง โดยในแตละอําเภอจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เกิดจากความตองการ
ของสภาเด็กและเยาวชนแตละอําเภอ ภายใตงบประมาณ 30,000-50,000 บาท/อําเภอ
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2. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางสรรค จํานวน 1-6 คร้ัง โดยในแตละอําเภอจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เกิดจากความ
ตองการของสภาเด็กและเยาวชนแตละอําเภอ ภายใตงบประมาณ 30,000-50,000 บาท/อําเภอ

3) การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดวย
วิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางเดือนกรกฎาคม 51- กรกฎาคม 52)

1. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา โดยการประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน 2-6 คร้ังตออําเภอโดย
แตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน

2. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา โดยการศึกษาดูงาน จํานวน 2-3 คร้ังตออําเภอซึ่งจะแตกตางกัน
ไปแตละอําเภอ  ซึ่งแตละอําเภอจะมีการดําเนินการไมเทากัน
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 6

ตาราง 6 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

ที่
การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนอําเภอ
ดําเนิน

การ
ไมได

ดําเนินการ
อําเภอ

1. การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดประชุม /
ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และ
ดําเนินการอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการ
จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

1) ดําเนินการโดยการประชุมประจําเดือน
2) ดําเนินการโดยการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
3) ดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนๆ คือ เพื่อเขารวมกิจกรรมที่
จัดโดยหนวยงานอ่ืน





ทุกอําเภอ ซึ่งแต
ละอําเภอจะมี
การดําเนินงาน
ไมเทากัน
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ตาราง 6 (ตอ)

ที่ การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ อําเภอ

2. ก า ร ส นั บ ส นุน ใ ห ส ภ า เ ด็ก แ ล ะ เย า ว ช น อํา เภ อ
ดําเนินการจัดกิจกรรม

1) ดําเนินการอบรม/สัมมนา
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางสรรค
3) ดําเนินการกิจกรรมอ่ืนๆ






แตละอําเภอจะมี
การจัดกิจกรรม
ไมเทากันขึ้นอยู
กั บ ค ว า ม
ตองการของสภา
เด็ก ฯ

3. การจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอดวยวิธีการตางๆ ในรอบปที่ผานมา

1) ดําเนินการโดยการประชุม/อบรม/สัมมนา
2) ดําเนินการโดยการศึกษาดูงาน
3) ดําเนินการโดยวิธีการอ่ืน ๆ






ทุกอําเภอ

4.3.2.2 การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดาน
อ่ืนพบวา

1.พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีหนาที่บริหารงานทั่วไป
ของสภาฯ และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอ่ืนที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยใหมีที่ต้ังสภา ฯ
ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใชวัสดุ /อุปกรณ/พาหนะ ฯลฯ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งในและนอกจังหวัด

2. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดทําขอบังคับวาดวยการ
ประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยกําหนดจัดใหมีการ
ประชุมสามัญอยางนอยปละคร้ัง โดยใหจัดทํารางขอบังคับ ซึ่งในขณะน้ีรอขอบังคับของสภาเด็ก
และเยาวชนแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญอยางนอย 1 คร้ัง

3. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุม
ตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
โดยใหเปนไปตามแผนงานประจําปที่กําหนดใหมีการประชุมประจําเดือน 6 คร้ัง (2 เดือน/คร้ัง)

4. พมจ. ไมไดสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการประชุม
สามัญอยางนอยปละคร้ัง เน่ืองจากยังไมไดจัดทําขอบังคับและการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดใหเปนไปตาม พรบ.ยังไมถึง 1 ป
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5. พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินงานตามที่กําหนดใน
ขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยใน
เบื้องตนเปนไปตามแผนงานป 2552 ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดจัดทําเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551

6. พมจ. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดวย
วิธีการ ตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา โดยการประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน 6 คร้ัง และการศึกษาดูงาน
จํานวน 2 คร้ัง

4.3.3 การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี
4.3.3.1 การสนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ดังน้ี

1) การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลาง
การเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและ
เยาวชนพบวา

1.1) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปน
ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ไดแก

1. สนับสนุนเอกสาร แผนพับที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
2. เปนวิทยากรใหความรูดานการสรางเครือขายและการจัดกิจกรรม เชน

อําเภอเมือง อําเภอบานหมี่ เปนวิทยากรคายอาสา
1.2) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปน

ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดย
เปนผูประสานการจัดกีฬา และรวมเปนกรรมการตัดสิน เชน อําเภอลําสนธิรวมจัดกิจกรรมคาราวาน
เสริมสรางเด็ก

1.3) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปน
ศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
มีการดําเนิน      กิจกรรมตาง ๆ โดยเปนผูสนับสนุนการแสดง และประสานอุปกรณดานดนตรี
เชน การแสดงของเครือขายนาฏศิลป

2) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถ และจริยธรรม ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ไดแกจัดคายอบรม จัดคายเยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น จัดกิจกรรมสภาเพื่อนองผูยากไรและ
รวมกับโรงเรียนในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
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3) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอเสนอแนะและใหความเห็นตอสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
โดยจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 2 เดือน/คร้ัง ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดมาจาสภาเด็กและเยาวชนอําเภอทุกอําเภอ ไดรวมเสนอการพัฒนาองคกร การศึกษาดูงาน
และการจัดกิจกรรมตาง ๆ

4.3.3.2 การสนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
1) พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการประสานงาน

ระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็ก
และเยาวชนในเขตจังหวัด โดยเขารวมประชุมสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ (สภาฯสัญจร) และรวมจัด
กิจกรรมรวมกับสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ตลอดจนประสานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอเขารวมการ
อบรม/สัมมนาของหนวยงานอ่ืน 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.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น (ตําบล/ หมูบาน) ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยรวมกับ อบต.ในการจัดกิจกรรมภายใตโครงการ
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คาราวานเสริมสรางเด็ก จํานวน 10 ตําบล และรวมเปนวิทยากรในการอบรม/จัดคายระดับ
ตําบล

4.3.4 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
4.3.4.1 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

พมจ.จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดย
เฉลี่ย 2 เดือน/คร้ัง  โดยใชวิธีการสําคัญที่ในการนิเทศ คือ

1) การเขารวมประชุมสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
2) การรวมจัดกิจกรรม
3) การรายงานผลประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

4.3.4.2 การนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
พมจ.จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

โดยเฉลี่ย 2 เดือน/คร้ัง โดยใชวิธีการสําคัญที่ในการนิเทศ คือ
1) การประชุมประจําเดือน
2) การเขารวมการจัดกิจกรรม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่

4.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation : P )
4.4.1 ผลผลิตท่ีเปนสิ่งดีๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอพบวา

1)คณะกรรมการบางสวนมีการรวมกิจกรรมและประสานเครือขาย  รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธงานของสภา ฯ และเสียสละเวลาเขารวมประชุมสภาจังหวัดทุกคร้ัง

2) บางอําเภอมีพี่เลี้ยงจากวัฒนธรรมอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ และปลัดอํา เภอ ซึ่งให
การเอาใจใสและใหการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก ฯ

3) มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและเปนกิจกรรมที่เกิดจากการริเร่ิมของสภาเด็กที่ทํา
ใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ

4.4.2 ผลผลิตท่ีเปนสิ่งดีๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
4.4.2.1 คณะกรรมการบริหารมีความเสียสละและเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง ตลอดจนให

ความรวมมือ เปนอยางดี
4.4.2.2 มีพี่เลี้ยงเปนมาจากสํานักงาน พม.จังหวัด,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ วัฒนธรรม

จังหวัด ซึ่งใหความสําคัญในการดําเนินงานกับกลุมเยาวชน
4.4.2.3 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่ทําใหมีการ

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.ทาํใหบางอําเภอยังไมใหความสําคัญ
3) พี่เลี้ยงมีไมทุกอําเภอ ขาดการประสานเชื่อมโยงและการควบคุม

  4.5.1.2 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานความรู คือ
1)การบริหารจัดการ
2) การสรางเครือขายเด็กและเยาวชน
3) การจัดกิจกรรมไมหลากหลาย

 4.5.1.3 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานงบประมาณ คือ
งบประมาณ ยังไมเพียงพอ

4.5.1.4 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานการบริหารจัดการ คือ
คณะกรรมการยังขาดความรู/ทักษะในการบริหารจัดการ

4.5.1.5 สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอ่ืน  ๆคือ การสรางเครือขาย
ยังขาดความเชื่อมโยงกับกลุมตาง ๆและการจัดกิจกรรมบางแหงยังเปนกลุมเดิม ๆ ไมหลากหลาย

4.5.2 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พบวา
    4.5.2.1 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานบุคลากร คือ

1) คณะกรรมการสวนหน่ึงยังไมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินงานของสภาเด็ก
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 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญดานอ่ืนๆ คือ ดานสถานที่
และวัสดุอุปกรณ คือ ขาดที่ต้ังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน

ผลการศึกษาการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและระดับจังหวัด
กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรีของผูศึกษาในคร้ังน้ีแมวาจะมีเวลาในการศึกษาที่คอนขางจํากัด
ที่ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาระหวางการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ที่ จัดขึ้นระหวางวันที่
2 มิถุนายน 2552 – 22 กรกฎาคม 2552 และประชากรกลุมตัวอยางไดจากพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เพียงจังหวัดเดียว แตขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามีเพียงพอและจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่เกีย่วของตอการ
สงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตอไป



บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผล
การติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด

ลพบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/
อําเภอ ตลอดจนศึกษาปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ

วิธีการติดตามและประเมินในคร้ังน้ีใชเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินทั้งหมด 3 ชุด คือ
แบบบันทึกการประชุมกลุมสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด และแบบสัมภาษณสําหรับการติดตามและประเมินสสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด โดย
ดําเนินการเก็บขอมูลจากสภาเด็กและเยาวชนอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดลพบุรี สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดลพบุรี และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือวาเปนกลุมเปาหมายของการติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี

สรุปผลการติดตามและประเมินสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีมีดังน้ี

1. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและอําเภอเกิดขึ้นจากการจัดต้ังเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และนโยบายจากสวนกลาง
ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรีเปนหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่
โดยมีหนวยงานตางๆในจังหวัดลพบุรีไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนทั้งดานงบประมาณและทรัพยากร ไดแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1และเขต2
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 73
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และ องคกรภาคีภาคเอกชน
เชน มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห สโมสรโรตารีจังหวัดลพบุรี กลุม To be number one กลุม
เยาวชนตานเอดส และกลุมเยาวชนมัคคุเทศกนอยโปงมะนาว เปนตน

2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและอําเภอมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆไดแกกิจกรรม
สงเสริมดานการศึกษา การจัดคายอาสาวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทองถิ่น การรณรงค
ใหเยาวชนแตงกายชุดไทยเน่ืองในวันสงกรานต การจัดกีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน การจัดกิจกรรม
สันทนาการดานตางๆเปนตน
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3. ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีพบวาสมาชิก
คณะกรรมการบริหารสภาบางคนไมใหความสําคัญและไมรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ ผูปกครอง
ยังไมเขาใจและไมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขามาทํางาน คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนขาดประสบการณ ในการเปนผูนําและการแสดงออก การสรางเครือขายเด็กและเยาวชนยัง
ไมหลากหลาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนยังไมมีบทบาทในการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดการบูรนาการ รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอและสภาเด็กและเยาวชนยังขาดสถานที่ทําการเปนของตนเอง

5.2  ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอกรณีจังหวัด

หวัดลพบุรีมี ดังน้ี
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรผลักดันใหมีการแกไข

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
ความตอเน่ือง

3) คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับอําเภอและในจังหวัดควรจะตองมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและใหความสําคัญในกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งตองมี
จิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชน ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนควรคัดเลือก
ผูที่มีคุณสมบัติและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยควรพิจารณาจัดหางบประมาณเปนคาใชจายตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
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4) ควรมีการพัฒนาใหความรูในดานตางๆใหแกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนใน
หลักสูตรที่จําเปนตอการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนไดแกทักษะการเปนผูนํา การบริหาร
จัดการโครงการ การเขียนโครงการเปนตน โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดีภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ(สท.)ในฐานะฝายเลขานุการที่ดูแลงานดานสภาเด็กและเยาวชน
ควรจัดทําแผนและสนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดดําเนินการอยางตอเน่ือง

5) สท.ควรมีแผนงานโครงการพรอมทั้งงบประมาณสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัดและอําเภอจัดกิจกรรมตางๆ อยางพอเพียงทุกๆปรวมทั้งพิจารณาใหการสนับสนุน
สถานที่ทําการของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด

6)โครงการยุวทูตความดีของกระทรวงการตางประเทศที่ดําเนินการอยูน้ัน ควรมีการขยายผลให
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ เปนผูรวมดําเนินการ  โดยกระทรวงการตางประเทศ
ควรจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการดังกลาว
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
แบบบันทึกการสัมภาษณสําหรับการติดตามและประเมิน

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
[ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จาก พมจ. หรือผูแทน]

-------------------
คําชี้แจง : แบบบันทึกการสัมภาษณฉบับน้ี ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ขอมูลการสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด
ตอนที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ตอนที่ 4 ขอมูลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการสัมภาษณ

1. ผูใหสัมภาษณชื่อ.........................................
    ใหสัมภาษณในฐานะ □ พมจ. □ ผูแทน พมจ. ตําแหนง.....................................

2. ใหสัมภาษณเมื่อวันที่....................................
    เร่ิมใหสัมภาษณเวลา..............น. เสร็จสิ้นการใหสัมภาษณเวลา...............น.

3. ผูสัมภาษณชื่อ................................................. ตําแหนง........................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัด

1. การสรางความรูความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ/จังหวัด

1.1 เมื่อ พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 13
เมษายน พ.ศ.2550 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธสภาเด็กและเยาวชน หรือไม ดวยวิธีการใด
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□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ โดยวิธีการ (เลือกตอบไดหลายขอ)

□ หนังสือราชการ □ ชี้แจงเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา
□ แผนพับ/แผนปลิว □ ผานสื่อตาง ๆ (คือ

....................................................................................)
□ ดวยวิธีการอ่ืนๆ (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..........................................................)
□ ดวยวิธีการอ่ืนๆ (คือ.........................................................................................................)

1.3 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไดใหความรูเกี่ยวกับสภาเด็กและ
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.......................................)

□ อ่ืนๆ
                   (คือ 1......................................... 2.......................................... 3......................................)

2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมีการประสานงานใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดานเด็กและเยาวชน

2.1 การประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อให
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นของตนใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมาย

□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังน้ี

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

2.2 จัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังน้ี

.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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2.3 จัดทําแนวทางการรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ

□ ไมไดดําเนินการ
□ ดําเนินการ ดังน้ี

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

ตอนที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

1. กระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
1.1 พมจ. จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูใน

อําเภอน้ัน กอนวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ใชหรือไม
□ ใช □ ไมใช เพราะ

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

1.2 พมจ. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวยประธานสภา 1
คน และผูบริหารอีกไมเกิน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจาก

1.2.1 ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่
อยูในอําเภอน้ัน ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป

□ 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. (ที่ดูแลอําเภอน้ัน)
□ 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 และดําเนินการอ่ืนที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือไม

□ ดําเนินการ (ตอบไดหลายขอ)
□ การประชุมประจําเดือน จํานวน ............คร้ัง
□ ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม จํานวน ............คร้ัง
□ อ่ืน ๆ......................................จํานวน ............คร้ัง

□ ยังไมไดดําเนินการ เพราะ
.............................................................................................................................................

           2.2 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมหรือไม
□ ดําเนินการ ไดแก
□ การอบรม/สัมมนา จํานวน ............คร้ัง
□ กิจกรรมสรางสรรค จํานวน ............คร้ัง
□ อ่ืน ๆ ระบุ.......................... จํานวน ............คร้ัง
□ ยังไมไดดําเนินการ เพราะ............................................................................................
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2.3 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอดวยวิธีการตางๆ หรือไม

□ ไมมี
□ มี ดังน้ี (เลือกตอบไดหลายขอ)

□ การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............คร้ัง
□ การศึกษาดูงาน จํานวน............คร้ัง
□ อ่ืน ๆ (ระบุ....................) จํานวน............คร้ัง

3. การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(บาท)

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
    1.1 สท.
    1.2 พมจ.
    1.3 ศพส.
    1.4 พอช.
    1.5 สสว.
    1.6 อ่ืนๆ (คือ.......................)
2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
    2.1 .......................................
    2.2 .......................................
    2.3 .......................................
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หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(บาท)

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)

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

4. การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานท่ี/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
    1.1 สท. □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ......................)

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

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

    1.2 พมจ. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.3 ศพส. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ..............)
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    1.4 พอช. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.5 สสว. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.6 อ่ืนๆ (คือ...............) □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
    2.1 ............................ □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    2.2 ............................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    2.3 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    3.1 อบจ. □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    3.2 เทศบาล
          จํานวน..........แหง

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

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

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

    3.3 อบต.
          จํานวน..........แหง

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

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

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...............)
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4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
    4.1
................................

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

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

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

    4.2 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

□ อาคาร/สถานที่
□ วสัดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

    4.3 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
    5.1 ........................... □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    5.2 ........................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    5.3 .......................... □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

5. พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี ดังน้ี
5.1 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน

วิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน
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/คร้ัง

   โดยใชวิธีการที่สําคัญในการนิเทศ1……………………………………………………
                    2……………………………………..3……………………………………………

□ ไมไดจัด เพราะ
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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7. สิ่งดี ๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีอะไรบาง
7.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)

.......................................................................................................................................... ...................
7.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนําในเร่ืองที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ

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) ดานอ่ืน ๆ ระบุ.....................................................
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ

1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
8.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ

1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

ตอนที่ 4 ขอมูลการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจงัหวัด

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 ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง จํานวนไมเกิน 5 คน
□ ใช จํานวน.......คน
□ ไมใช เพราะ

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

2. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
2.1 พมจ. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภาฯ และ

ดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอ่ืนที่จําเปนเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
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□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน  เพราะ..................................................................................................

2.2 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดทําขอบังคับวาดวยการประชุมและการ
ดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยกําหนดจัดใหมีการประชุมสามัญอยาง
นอยปละคร้ัง

□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน  เพราะ..................................................................................................

2.3 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมตามที่กําหนดใน
ขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน  เพราะ..................................................................................................

2.4 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการประชุมสามัญอยางนอยปละคร้ัง
□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน  เพราะ..................................................................................................

2.5 พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินงานตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการ
ประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

□ สนับสนุน
□ ยังไมไดสนับสนุน  เพราะ..................................................................................................

2.6 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด ดวยวิธีการตางๆ

□ ไมมี
□ มี ดังน้ี (เลือกตอบไดหลายขอ)

□ การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............คร้ัง
□  การศึกษาดูงาน จํานวน............คร้ัง
□ อ่ืน ๆ (ระบุ....................) จํานวน............คร้ัง
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3. การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(บาท)

ปงบประมาณ
2552 (บาท)

ปงบประมาณ 2553
(บาท)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
    1.1 สท.
    1.2 พมจ.
    1.3 ศพส.
    1.4 พอช.
    1.5 สสว.
    1.6 อ่ืนๆ (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 .......................................
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4. การไดรับวัสดุ/อุปกรณ/อาคาร/สถานท่ี/อื่นๆ ในการสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด

หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

1. หนวยงานในสังกัด พม.
    1.1 สท. □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ......................)

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

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

    1.2 พมจ. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.3 ศพส. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.4 พอช. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.5 สสว. □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    1.6 อ่ืนๆ (คือ...............) □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่นๆ (โปรดระบุ)
    2.1 ................................ □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...............)
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    2.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    2.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
    3.1 อบจ. □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    3.2 เทศบาล
          จํานวน.............แหง

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

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

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

    3.3 อบต.
          จํานวน.............แหง

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

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

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

4. องคกรภาคเอกชน (โปรดระบุ)
    4.1 ................................ □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    4.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    4.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

□ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...............)
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หนวยงาน ปงบประมาณ 2551
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2552
(ระบุ)

ปงบประมาณ 2553
(ระบุ)

5. กองทุนตางๆ (โปรดระบุ)
    5.1 ............................... □ อาคาร/สถานที่

□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    5.2 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

    5.3 ................................ □ อาคาร/สถานที่
□ วัสดุ/ครุภัณฑ
□ อ่ืนๆ (คือ...................)

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

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

5.พมจ.สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี ดังน้ี
5.1พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการประสานงานระหวางสภาเด็ก

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 อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน หรือไม

□ ไมดําเนินการ   เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................

□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.......................................................................................................................................................

5.4 พมจ.สนับสนุนให สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนในระดับทองถิ่น (ตําบล/ หมูบาน) ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือไม

□ ไมดําเนินการ   เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................

□ ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
.............................................................................................................................................................
6. การติดตามผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

6.1 พมจ. จัดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือไม
□ จัดใหมีการนิเทศติดตาม โดยเฉลี่ย..... เดือน/คร้ัง
โดยใชวิธีการที่สําคัญในการนิเทศ คือ
1………………………………………………………..
2………………………………………………………..
3……………………………………………………….
□ ไมไดจัดใหมีการนิเทศติดตาม เพราะ................................................................................
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7. สิ่งดี ๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอะไรบาง
7.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)

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

7.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนําในเร่ืองที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

7.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ 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.........................................................................................................................



66

4) ดานการบริหารจัดการ
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ

1….....................................................................................................................
2........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

5) ดานอ่ืน ๆ ระบุ.....................................................
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ

1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

8.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
□ ไมมี
□ มี ที่สําคัญคือ

1….....................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................



ภาคผนวก ข
แบบบันทึกการประชุมกลุมเพ่ือการติดตามและประเมิน

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
[ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมจากคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 1 ครั้ง]

-------------------
คําชี้แจง : แบบบันทึกการประชุมกลุมฉบับน้ี ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการ

สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม

1. ผูรวมประชุมกลุมประกอบดวย
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............................................ ..................................................................
    เร่ิมประชุมกลุมเวลา.................น. เสร็จสิ้นการประชุมกลุมเวลา..................น.
3. ผูบันทึกการประชุมกลุมชื่อ................................................. ตําแหนง............................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

1. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
1.1 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดจัดทําขอบังคับวาดวยการประชุมและ

การดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งกําหนดใหมีการจัดประชุมสามัญ
อยางนอยปละคร้ัง

   ดําเนินการแลว
 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ............................................................................................

.............................................................................................................................................................
1.2 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการจัดประชุมสามัญอยางนอยป

ละคร้ัง
 ดําเนินการแลว
 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ.............................................................................................

1.3 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดําเนินการประชุมในลักษณะอ่ืน
นอกเหนือจากการประชุมสามัญ ตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินงาน
ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

  ดําเนินการ
 การประชุมประจําเดือน จํานวน ............คร้ัง
 ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม       จํานวน ............คร้ัง
 อ่ืน ๆ...............................จํานวน ............คร้ัง

 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ.............................................................................................
1.4 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีการดําเนินงานตามขอกําหนดในขอบังคับวา

ดวยการประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือไม
  ดําเนินการ
 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ.............................................................................................
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1.5 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพแกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดดวย
วิธีการตางๆ หรือไม

 ไมมี
 มี  ดังน้ี (เลือกตอบไดหลายขอ)

 การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............คร้ัง
 การศึกษาดูงาน จํานวน............คร้ัง
 อ่ืน ๆ (ระบุ....................) จํานวน............คร้ัง

2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินงานตามอาํนาจหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพฒันาเด็กและ
เยาวชน ดังน้ี

2.1 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดําเนินการประสานงานระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในดานตางๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดหรือไม

ไมไดดําเนินการเพราะ
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)

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

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

2.2 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพร ดานวิชาการ ดาน
การศึกษา ดานกีฬาและดานวัฒนธรรมหรือไม

 ไมดําเนินการ   เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................

 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)

  ดานวิชาการ (มีเอกสารเผยแพรความรู  เปนวิทยากรใหความรู ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

 ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา)
.............................................................................................................................................................

 ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา)
.............................................................................................................................................................
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 ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม)
.............................................................................................................................................................

2.3 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนหรือไม

 ไมดําเนินการ   เพราะ......................................................................................................
......................................................................................................................................................

 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ
อะไร)
.............................................................................................................................................................

2.4 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น
(ตําบล/ หมูบาน) ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนหรือไม

 ไมดําเนินการ   เพราะ......................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคือ

อะไร)
.............................................................................................................................................................
3. สิ่งดี ๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอะไรบาง

3.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

3.2 พี่เลี้ยง(จนท.พมจ.มีความเอาใจใสใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

3.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

4.1 การดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดประสบกับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในดาน
ตอไปน้ีหรือไม 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) ดานอ่ืน ๆ ระบุ.....................................................
 ไมมี
  มี  ที่สําคัญ คือ.........................................................................................................

4.2 ขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีดังน้ี
1) ดานบุคลากร ……………………………………………………………...……………
2) ดานความรู………………………………………………………………………...….. .
3) ดานงบประมาณ………………………………………………………………………..

              4) ดานการบริหารจัดการ …………………………………………………………………
5) ดานอ่ืน ๆ    ……………………………………………………………………………



ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการประชุมกลุมเพ่ือการติดตามและประเมิน

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
[ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมจากคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 2 ครั้ง]

-------------------
คําชี้แจง : แบบบันทึกการประชุมกลุมฉบับน้ี ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม
ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในการ

สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ตอนที่ 1 ขอมูลการดําเนินการประชุมกลุม

1. ผูรวมประชุมกลุมประกอบดวย
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..................................................................
    เร่ิมประชุมกลุมเวลา.................น. เสร็จสิ้นการประชุมกลุมเวลา..................น.
3. ผูบันทึกการประชุมกลุมชื่อ................................................ ตําแหนง.........................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ในการสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

1. การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
      1.1 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินการจัดประชุมหรือไม

   ดําเนินการ
 การประชุมประจําเดือน จํานวน ............คร้ัง
 ประชุมเพื่อจัดกิจกรรม จํานวน ............คร้ัง
 อ่ืน ๆ................................... จํานวน ............คร้ัง

 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ.........................................................................................
      1.2 คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินการจัดกิจกรรมหรือไม

   ดําเนินการ ไดแก
 การอบรม/สัมมนา จํานวน ............คร้ัง
 กิจกรรมสรางสรรค จํานวน ............คร้ัง
 อ่ืน ๆ ระบุ............................. จํานวน ............คร้ัง

 ยังไมไดดําเนินการ  เพราะ............................................................................................
1.3 ในรอบปที่ผานมา พมจ. ไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

อําเภอดวยวิธีการตาง ๆ หรือไม
 ไมมี
 มี   ดังน้ี (เลือกตอบไดหลายขอ)
 การประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน............คร้ัง
 การศึกษาดูงาน จํานวน............คร้ัง
 อ่ืน ๆ (ระบุ....................) จํานวน............คร้ัง

2. สภาเด็กและเยาวชนอําเภอไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี ดังน้ี
2.1 สงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา

กีฬาและวัฒนธรรม ในทองถิ่นของเด็กและเยาวชนหรือไม
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 ไมไดดําเนินการ เพราะ...................................................................................................
 ดําเนินการ(โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)
  ดานการศึกษา (กิจกรรมดานการศึกษา).........................................................................
 ดานกีฬา (กิจกรรมดานกีฬา).........................................................................................
  ดานวัฒนธรรม (กิจกรรมดานวัฒนธรรม).....................................................................

2.2 จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหมี ความรู
ความสามารถ และจริยธรรมหรือไม

 ไมไดดําเนินการ   เพราะ................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)

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

............................................................................................................................................
2.3 เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในทองถิ่นหรือไม
ไมไดดําเนินการ   เพราะ..................................................................................................
 ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอยางไรและผลการดําเนินงานคืออะไร)

.............................................................................................................................................................
3. สิ่งดี ๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีอะไรบาง

   3.1 คณะกรรมการ (ความเอาใจใส ความมีจิตอาสา ความเสียสละ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

3.2 พี่เลี้ยง (จนท.พมจ.มีความเอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนําในเร่ืองที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................

3.3 กิจกรรม (ทําใหมีการทํางานเปนทีม สามัคคี เสียสละ อดทน เกิดความภาคภูมิใจ ฯลฯ)
.............................................................................................................................................................
4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

4.1 การดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในดานตอไปน้ีหรือไม
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) ดานอ่ืน ๆ ระบุ.....................................................
 ไมมี
  มี  ที่สําคัญ คือ......................................................................................................

4.2 มีขอเสนอแนะที่สําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ดังน้ี.-
1) ดานบุคลากร

………………………………………………………………………………...………………….
2) ดานความรู

………………………………………………………………………………...………………….
3) ดานงบประมาณ

………………………………………………………………………………...………………….
              4) ดานการบริหารจัดการ
………………………………………………………………………………...………………….

5) ดานอ่ืน ๆ
………………………………………………………………………………...………………….
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ประวัติผูเขียน
นายวิทัศน เตชะบุญ

การศึกษา - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2524

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2534

การฝกอบรม - 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
ประสบการณการรับราชการ

24 มกราคม 2524 บรรจุรับราชการตําแหนง  นักวิชาการเกษตร 3
กองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห

20 มิถุนายน 2539 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
จังหวัดกําแพงเพชร กรมประชาสงเคราะห

1 ตุลาคม 2542 ผูอํานวยการศูนยพัฒนานิคมภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ  กรมประชาสงเคราะห

1 ตุลาคม 2543 ผูปกครองนิคมสรางตนเองลํานํ้านาน
จังหวัดอุตรดิตถ กรมประชาสงเคราะห

1 ตุลาคม 2544 ผูอํานวยการกองสวัสดิการชุมชน
กรมประชาสงเคราะห

20 พฤศจิกายน 2545 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
                  ถึง วิชาการ 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ปจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
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