
การวิเคราะหปญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในทองถิ่นการวิเคราะหปญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในทองถิ่น

โดยโดย

สมยศวดีสมยศวดี    ชคัตตรัยชคัตตรัย  
ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการ  กลไกกลไก  

สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็สํานักสงเสริมและพิทักษเดก็



ขอมูลประชากรขอมูลประชากร

จํานวนประชากรจํานวนประชากร      61,604,87661,604,876 คนคน    
จํานวนเดก็แรกเกิดจํานวนเดก็แรกเกิด  -- 1818  ปป  จํานวนจํานวน  16,844,28516,844,285 คนคน  คิดเปนคิดเปน
รอยละรอยละ    26.8126.81
จํานวนเดก็อายุจํานวนเดก็อายุ  1919--2525 ปป  จํานวนจํานวน    6,812,5136,812,513 คนคน  คิดเปนคิดเปน
รอยละรอยละ  11.0611.06

((ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน  ณณ  ธันวาคมธันวาคม  2549)2549)



สถานการณเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสถานการณเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ดานสขุภาพดานสขุภาพ
ดานสขุภาพกายดานสขุภาพกาย ในภาพรวมดีขึ้นในภาพรวมดีขึ้น    เชนเชน    อัตราการเกดิมีชีพอัตราการเกดิมีชีพ
ของทารกสูงขึ้นของทารกสูงขึ้น  ทากรแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวาทากรแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา  2,5002,500  กรัมกรัม
ลดลงลดลง
การบริโภคนมมารดาของทารกมีจาํนวนนอยลงการบริโภคนมมารดาของทารกมีจาํนวนนอยลง  การไดรบัการไดรบั
วัคซีนมีความครอบคลุมวัคซีนมีความครอบคลุม
เด็กเล็กมีพฒันาการสมวัยเด็กเล็กมีพฒันาการสมวัย    แตยังมีภาวะฟนผุแตยังมีภาวะฟนผุ



ตอตอ

เด็กเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการเกินเด็กเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการเกิน//โรคอวนสูงโรคอวนสูง          
บางพืน้ที่มีปญหาขาดสารอาหารบางพืน้ที่มีปญหาขาดสารอาหาร
การบริโภคแอลกอฮอลยังมีปริมาณสูงการบริโภคแอลกอฮอลยังมีปริมาณสูง  สงผลตอสุขภาพและสงผลตอสุขภาพและ
สังคมสังคม
เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  เชนเชน  การมีเพศสัมพันธโดยการมีเพศสัมพันธโดย
ไมใชถุงยางอนามัยไมใชถุงยางอนามัย    การตัง้ครรภกอนวยัอันควรการตัง้ครรภกอนวยัอันควร  แนวโนมใชแนวโนมใช
สารเสพติดเพิ่มขึ้นสารเสพติดเพิ่มขึ้น
ดานสุขภาพจิตดานสุขภาพจิต    พบปญหาความเครียดพบปญหาความเครียด  โรคซึมเศราในวัยรุนโรคซึมเศราในวัยรุน



ดานการศึกษาดานการศึกษา
เดก็ปฐมวัยเดก็ปฐมวัย    33  ในใน  44  ที่ไดเขารับการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมที่ไดเขารับการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
คุณภาพของศูนยเดก็เลก็ยังตองปรับปรุงคุณภาพของศูนยเดก็เลก็ยังตองปรับปรุง
เดก็วัยเรียนเดก็วัยเรียน    การศึกษาภาคบังคับมคีวามครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับมคีวามครอบคลุม
การศึกษาตอระดับมธัยมปลายมีเพิ่มขึ้นการศึกษาตอระดับมธัยมปลายมีเพิ่มขึ้น
ความยากจนเปนสาเหตุของการขาดโอกาสทางการศึกษาและการความยากจนเปนสาเหตุของการขาดโอกาสทางการศึกษาและการ
ออกจากโรงเรียนกลางคันออกจากโรงเรียนกลางคัน
การศึกษาพเิศษสําหรับเดก็พกิารและเดก็มีความสามารถพิเศษมีการศึกษาพเิศษสําหรับเดก็พกิารและเดก็มีความสามารถพิเศษมี
การขยายตัวมากขึ้นการขยายตัวมากขึ้น



ดานนนัทนาการดานนนัทนาการ
เด็กและเยาวชนใชเวลาสวนใหญเพื่อการบนัเทิงเด็กและเยาวชนใชเวลาสวนใหญเพื่อการบนัเทิง  เชนเชน  การดูโทรทัศนการดูโทรทัศน      
ฟงวิทยุฟงวิทยุ  หรือเลนคอมพิวเตอรมากกวาเพื่อการศึกษาหรือเลนคอมพิวเตอรมากกวาเพื่อการศึกษา
พื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะ  ลานกีฬาลานกีฬา//สนามกีฬาสนามกีฬา  มีนอยกวามีนอยกวา  สถานเริงรมยสถานเริงรมย
ดานครอบครัวดานครอบครัว

ครอบครัวไทยมีรอยละครอบครัวไทยมีรอยละ  2020  เปนครอบครัวเดี่ยวเปนครอบครัวเดี่ยว    
มีการหยารางสงูมีการหยารางสงู  เด็กและเยาวชนเผชิญความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นเด็กและเยาวชนเผชิญความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น
เด็กและเยาวชนที่ยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแมเด็กและเยาวชนที่ยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม



ดานคานยิมดานคานยิม    วัฒนธรรมวัฒนธรรม    จริยธรรมและศาสนาจริยธรรมและศาสนา
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสูงเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสูง  ขาดวินัยการใชเงนิขาดวินัยการใชเงนิ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนมคีวามเสี่ยงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนมคีวามเสี่ยง
พอแมไมมเีวลาใหลูกพอแมไมมเีวลาใหลูก    ขาดแบบอยางที่มีคุณธรรมและจริยธรรมขาดแบบอยางที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมมนีอยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมมนีอย
ดานเศรษฐกจิและการมีงานทําดานเศรษฐกจิและการมีงานทํา
เด็กและเยาวชนมีความตองการทํางานพเิศษเด็กและเยาวชนมีความตองการทํางานพเิศษ  โดยเฉพาะชวงปดโดยเฉพาะชวงปด
ภาคเรยีนเพือ่หารายไดและเสรมิประสบการณภาคเรยีนเพือ่หารายไดและเสรมิประสบการณ



ดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินดานความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน
การจมน้ําเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตของเด็กอายุการจมน้ําเปนสาเหตุนําของการเสียชีวิตของเด็กอายุ  00--1111  ปป
อุบัตเิหตุจราจรและความรนุแรงเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของอุบัตเิหตุจราจรและความรนุแรงเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของ
เดก็อายุเดก็อายุ  1212--1717  ปป
ดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนทํางานอาสาสมคัรในพื้นที่มากขึน้เด็กและเยาวชนทํางานอาสาสมคัรในพื้นที่มากขึน้
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน  และครอบครัวและครอบครัว
มีการปรับปรุงกฎหมายมีการปรับปรุงกฎหมาย  แกไขกฎหมายแกไขกฎหมาย    ระเบียบใหสอดคลองกบัระเบียบใหสอดคลองกบั
หลักการอนสุัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยางตอเนื่องหลักการอนสุัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยางตอเนื่อง



เดก็และเยาวชนกับสื่อเดก็และเยาวชนกับสื่อ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็กพฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็ก    ใชเวลาดูทีวีเฉลี่ยมากกวาใชเวลาดูทีวีเฉลี่ยมากกวา  33  ชั่วโมงชั่วโมง
ตอวันตอวัน  เด็กเห็นภาพความรนุแรงเด็กเห็นภาพความรนุแรง  ภาพลามกในสือ่มากขึ้นภาพลามกในสือ่มากขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุมพิเศษเด็กและเยาวชนกลุมพิเศษ
กลุมที่กลุมที่  11  เด็กถกูละเมิดเด็กถกูละเมิด  ((เด็กถกูคาเด็กถกูคา  แรงงานเด็กแรงงานเด็ก  และเด็กที่ถูกทํารายและเด็กที่ถูกทําราย))
--  จํานวนเด็กถูกทํารายจํานวนเด็กถูกทําราย//ถกูละเมดิจากคนใกลชิดมากขึ้นถกูละเมดิจากคนใกลชิดมากขึ้น  
--  เด็กขายบริการทางเพศดวยความสมัครใจมอีายุนอยลงเด็กขายบริการทางเพศดวยความสมัครใจมอีายุนอยลง
--  แรงงานเด็กแรงงานเด็ก  ความยากจนเปนสาเหตุหลักของการเขาสูตลาดแรงงานความยากจนเปนสาเหตุหลักของการเขาสูตลาดแรงงาน



ตอตอ
กลุมที่กลุมที่  22  เด็กถกูปลอยปละละเลยเด็กถกูปลอยปละละเลย  ((เด็กกําพราเด็กกําพรา  เด็กถูกทอดทิ้งเด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอนเด็กเรรอน  
เด็กพลัดถิน่เด็กพลัดถิน่  เด็กไรสัญชาติและเด็กบนพืน้ที่สูงเด็กไรสัญชาติและเด็กบนพืน้ที่สูง))
--  เด็กกําพราเด็กกําพรา//ถกูทอดทิ้งยังมสีูงถกูทอดทิ้งยังมสีูง
--  เด็กเรรอนไดรับการดูแลนอยเด็กเรรอนไดรับการดูแลนอย  และเด็กไรสัญชาติขาดการดูแลและและเด็กไรสัญชาติขาดการดูแลและ
โอกาสไดรับสิทธิอยางเหมาะสมโอกาสไดรับสิทธิอยางเหมาะสม
กลุมที่กลุมที่  33  เด็กประพฤติตนไมสมควรเด็กประพฤติตนไมสมควร  ((เด็กกับสารเสพติดเด็กกับสารเสพติด  เด็กในเด็กใน
กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรม))
--  จํานวนเด็กที่กระทําความผิดที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเพิม่ขึ้นอยาจํานวนเด็กที่กระทําความผิดที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมเพิม่ขึ้นอยางง    
ตอเนือ่งตอเนือ่ง
--  เด็กวัยรุนยังใชสารเสพติดสูงเด็กวัยรุนยังใชสารเสพติดสูง



กลุมที่กลุมที่  44  เดก็พกิารเดก็พกิาร  ไดรับสวัสดกิารดานการศึกษามากขึ้นไดรับสวัสดกิารดานการศึกษามากขึ้น
กลุมที่กลุมที่  55  เดก็ที่เปนโรคเอดสหรือไดรับผลกระทบจากเอดสเดก็ที่เปนโรคเอดสหรือไดรับผลกระทบจากเอดส  
พบวาอตัราพบวาอตัรา  กลุมวัยรุนหญิงมีสูงกวาวัยรุนชายกลุมวัยรุนหญิงมีสูงกวาวัยรุนชาย  เนือ่งมาจากเนือ่งมาจาก
คานิยมทางเพศในเดก็วัยรุนเปลี่ยนไปคานิยมทางเพศในเดก็วัยรุนเปลี่ยนไป

ตอตอ



ภาคใตภาคใต  ระดับจงัหวัดระดับจงัหวัด    สํารวจสํารวจ  1010  จังหวัดจังหวัด
–– ภูเก็ตภูเก็ต
–– กระบี่กระบี่
–– ตรังตรัง
–– พังงาพังงา
–– ระนองระนอง
–– สตูลสตูล
–– นราธิวาสนราธิวาส
–– สงขลาสงขลา
–– ยะลายะลา
–– ปตตานีปตตานี  

การสํารวจสการสํารวจสถานการณเดก็ในประเทศไทยถานการณเดก็ในประเทศไทย ( (MICSMICS))
โดยสํานกังานสถิตแิหงชาติโดยสํานกังานสถิตแิหงชาติ



  น้ําหนกัแรกคลอดต่ํากวาน้ําหนกัแรกคลอดต่ํากวา 2 2,500 grams ,500 grams 
--  เปาหมายสากลเปาหมายสากล                        66 %%
--  จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต    อยูที่อยูที่        4.64.6 %%
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว  00--55  เดือนเดือน
Exclusive Breastfeeding Rate  Exclusive Breastfeeding Rate  
--  เปาหมายสากลเปาหมายสากล  :: 49 %49 %
--  ประเทศไทยประเทศไทย 5.4 %5.4 %
--  จังหวัดภูเกต็จังหวัดภูเกต็      อยูที่อยูที่          00 %%
  เด็กมภีาวะเด็กมภีาวะทุพทุพโภชนาการเรื้อรังปากลางโภชนาการเรื้อรังปากลาง    อยูที่อยูที่  19.119.1 %%
  ครัวเรือนที่มีบริโภคเกลอืที่มีไอโอดนีอยางเพียงพอครัวเรือนที่มีบริโภคเกลอืที่มีไอโอดนีอยางเพียงพอ  72.672.6 %%



การศึกษาการศึกษา  Education   Education 
--  การเขาเรียนในระดับปฐมวัยการเขาเรียนในระดับปฐมวัย    59.659.6 %%
--  การเขาเรียนในระดับประถมศึกษาของจังหวัดภูเกต็การเขาเรียนในระดับประถมศึกษาของจังหวัดภูเกต็    98.998.9 %%
--  การเขาเรียนในระดับมธัยมตนของจงัหวัดภูเก็ตการเขาเรียนในระดับมธัยมตนของจงัหวัดภูเก็ต   64   64.2%.2%

  อนามยัเจริญพันธุอนามยัเจริญพันธุ  Reproductive Health  Reproductive Health
--  สตรีอายุสตรีอายุ    1515--1919  ปป  ที่สมรสกอนอายุที่สมรสกอนอายุ  1515  ปป  18.918.9 %%
--  สตรีอายุสตรีอายุ    1515--4949  ปป  ที่มีความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อที่มีความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อ  HIV/HIV/โรคเอดสโรคเอดส  48.448.4%%



วิเคราะหปญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเกต็วิเคราะหปญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเกต็

ปญหาที่ยังคงมอียูปญหาที่ยังคงมอียู
–– ภาวะโภชนาการของเดก็ภาวะโภชนาการของเดก็  
–– เรียนระดับมธัยมศึกษาเรียนระดับมธัยมศึกษา
–– ความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อ  HIV/HIV/โรคเอดสโรคเอดส



เด็กมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตต่ํากวามาตรฐานเด็กมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตต่ํากวามาตรฐาน
  ใครเปนผูรับผลกระทบใครเปนผูรับผลกระทบ  ??

ตัวเดก็ตัวเดก็            -- พัฒนาการทางสติปญญาลาชาพัฒนาการทางสติปญญาลาชา
ครอบครัวครอบครัว  -- ใหการดูแลเดก็เปนพิเศษใหการดูแลเดก็เปนพิเศษ
สังคมสังคม                -- คุณภาพชีวิตของคนต่าํกวามาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนต่าํกวามาตรฐาน    
ตองลงทุนในดานสาธารณสุขตองลงทุนในดานสาธารณสุข    การศึกษาการศึกษา



นโยบายนโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทางระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง      

““โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก””
((พพ..ศศ.. 25502550 –– 2559)2559)



ความเปนมาความเปนมา
จากจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ   สมัยพิเศษสมัยพิเศษ       สมัยที่สมัยที่   2727  
ระหวางวันที่ระหวางวันที่   88--1010  พฤษภาคมพฤษภาคม   25452545  ณณ   นครนิวยอรกนครนิวยอรก   วาดวยเรื่องวาดวยเรื่อง
เด็กเด็ก   ประเทศสมาชิกไดใหการรับรองเอกสารแนวทางประเทศสมาชิกไดใหการรับรองเอกสารแนวทาง   ““โลกที่โลกที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเหมาะสมสําหรับเด็ก”” ((A A WorldWorld FitFit forfor ChildrenChildren))  ซึ่งตกลงกันวาซึ่งตกลงกันวา
ใหเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อเด็กในชวงทศวรรษหนาใหเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อเด็กในชวงทศวรรษหนา  
  มีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกตองนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํามีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกตองนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํา
นโยบายนโยบาย   ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ   ((NationalNational PlanPlan ofof
ActionAction))  รวมทั้งดําเนินงานตามแผนฯในประเทศของตนรวมทั้งดําเนินงานตามแผนฯในประเทศของตน  



((ตอตอ))
  คณะรั ฐมนตรี ไดมีมติ เห็นชอบเมื่ อ วันที่คณะรั ฐมนตรี ไดมีมติ เห็นชอบเมื่ อ วันที่   11  ตุลาคมตุลาคม   25452545
ใหสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติในเรื่องดังกลาวใหสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติในเรื่องดังกลาว
  มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชนเยาวชน    
ผูดอยโอกาสผูดอยโอกาส   คนพิการคนพิการ   และผูสูงอายุและผูสูงอายุ   ((สทสท ..))  กระทรวงการพัฒนากระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยสังคมและความมั่นคงของมนุษย   เปนหนวยงานรับผิดชอบในการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
จัดทํานโยบายและแผนฯจัดทํานโยบายและแผนฯ   
  เนนกระบวนการมีสวนรวมของเด็กและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเนนกระบวนการมีสวนรวมของเด็กและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ    
สรุปไดดังนี้สรุปไดดังนี้  



แนวทางแนวทาง  ““โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก””  ของสหประชาชาติของสหประชาชาติ ( (UNGASS)UNGASS)

  คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี

กระทรวงกระทรวง  พมพม..  สทสท..

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ  จากทกุหนวยงานที่เกี่ยวของจากทกุหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีโดยมี  ดรดร..สายสุรีสายสุรี  จุตกิุลจุตกิุล  เปนประธานเปนประธาน      

กิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมของเด็กกิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมของเด็ก
((นางศรีศักดิ์นางศรีศักดิ์  ไทยอารีไทยอารี  เปนประธานเปนประธาน))

กิจกรรมการระดมความคิดเห็นจากเดก็กิจกรรมการระดมความคิดเห็นจากเดก็  
จํานวนจํานวน  146146  กลุมกลุม  4343  จังหวัดจังหวัด

กิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมของเด็กกิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมของเด็ก
จากจาก  66  ภูมิภาคภูมิภาค  ((  กก..พพ.. ––  มีมี..คค.47.47 ))

ขอเสนอจากกลุมเด็กขอเสนอจากกลุมเด็ก  
ประเด็นที่เกี่ยวของกับโลกที่เหมาะสมประเด็นที่เกี่ยวของกับโลกที่เหมาะสม

((เพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมอีก  66  ดานดาน))

แตงตัง้คณะทํางานแตงตัง้คณะทํางาน((รางราง))  นโยบายและแผนสภาวะที่นโยบายและแผนสภาวะที่
เหมาะสมเหมาะสม
สําหรับเด็กสําหรับเด็ก  44  คณะคณะ  
--  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
--  ดานการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพดานการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
--  ดานการปกปองคุมครองเด็กดานการปกปองคุมครองเด็ก
--  ดานการตอตานดานการตอตานเอชเอชไอวีไอวี  และเอดสและเอดส

--  แผนและนโยบายแผนและนโยบาย
--  สถานการณปจจุบันและสภาพปญหาสถานการณปจจุบันและสภาพปญหา
--  ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

-- รางแผนปฏิบัติการรางแผนปฏิบัติการ  ฉบับที่ฉบับที่  11
-- ประชาพิจารณประชาพิจารณ  ((กลุมเด็กและคณะทํางานกลุมเด็กและคณะทํางาน    
รวมกันรวมกัน    ((จํานวนจํานวน  55  ครั้งครั้ง))

-- ปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไข  ((เพิ่มเติมดานกฎหมายเพิ่มเติมดานกฎหมาย))

--  รางแผนปฏิบัติการรางแผนปฏิบัติการ  ฉบับที่ฉบับที่  22
--  การประชุมพิจารณาระดับภูมิภาคการประชุมพิจารณาระดับภูมิภาค
--  วิเคราะหและสรุปผลวิเคราะหและสรุปผล

--  นโยบายและแผนปฏิบัติการนโยบายและแผนปฏิบัติการ          
ระดับชาตฯิระดับชาตฯิ  ฉบับสมบูรณฉบับสมบูรณ  ((นําเสนอนําเสนอ      

  กยชกยช..  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ))

คณะรัฐมนตรีอนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ประกาศใชประกาศใช



  สรุปสาระหลักสรุปสาระหลัก

ความหมายของคําวาความหมายของคําวา  ““เด็กเด็ก””
““เด็กเด็ก””  คือผูที่มีอายุต่ํากวาคือผูที่มีอายุต่ํากวา  1818  ปป  ((อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก))
วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ::  คุณลักษณะเด็กทีพ่ึงประสงคคุณลักษณะเด็กทีพ่ึงประสงค  ((สรุปสรุป))
มีความรักและความผกูพันในครอบครัวมีความรักและความผกูพันในครอบครัว  
มีชีวติที่มคีุณภาพมีชีวติที่มคีุณภาพ
ไดรับการพัฒนารอบดานเหมาะสมตามวัยไดรับการพัฒนารอบดานเหมาะสมตามวัย  
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
มีวุฒิภาวะทางอารมณมีวุฒิภาวะทางอารมณ    รูจกัคิดอยางมีเหตุผลรูจกัคิดอยางมีเหตุผล



มาตรการเฉพาะดานมาตรการเฉพาะดาน
มีจํานวนมีจํานวน  1111  ดานดาน  ดังนี้ดังนี้

ดานครอบครัวกับเด็กดานครอบครัวกับเด็ก
ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก
ดานการเสริมสรางความปลอดภยัและการปองกันการบาดเจ็บในเด็กดานการเสริมสรางความปลอดภยัและการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ดานเด็กกับผลกระทบจากโรคเอดสดานเด็กกับผลกระทบจากโรคเอดส
ดานการศึกษากับเด็กดานการศึกษากับเด็ก
ดานเด็กกับนันทนาการดานเด็กกับนันทนาการ
ดานวัฒนธรรมและศาสนากับเด็กดานวัฒนธรรมและศาสนากับเด็ก
ดานสื่อมวลชนกับเด็กดานสื่อมวลชนกับเด็ก
ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กดานการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก
ดานการปกปองคุมครองเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษดานการปกปองคุมครองเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษ
ดานกฎหมายดานกฎหมาย  กฎกฎ  และระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กและระเบียบที่เกี่ยวกับเด็ก



ดานที่ดานที่  1:1:  ดานครอบครัวกับเด็กดานครอบครัวกับเด็ก

เสริมสรางใหทกุครอบครวัมคีวามรักเสริมสรางใหทกุครอบครวัมคีวามรัก  ความอบอุนความอบอุน  และมีและมี
ความไววางใจระหวางกันและกันความไววางใจระหวางกันและกัน  รวมทั้งการใหเวลาที่มีรวมทั้งการใหเวลาที่มี
คุณภาพกับครอบครัวคุณภาพกับครอบครัว  และและ  การเลี้ยงดูบุตรที่ไดคุณภาพการเลี้ยงดูบุตรที่ไดคุณภาพ  
เสริมสรางระบบการใหความชวยเหลอืและบริการตางๆเสริมสรางระบบการใหความชวยเหลอืและบริการตางๆ  แกแก
ครอบครวัที่เผชิญปญหาครอบครวัที่เผชิญปญหา  



ดานที่ดานที่  22 ::  ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก

กก..  สุขภาพกายสุขภาพกาย
เดก็ทุกคนตองไดรับความรูและการฝกทักษะใหมีรางกายแข็งแรงเดก็ทุกคนตองไดรับความรูและการฝกทักษะใหมีรางกายแข็งแรง    
มีโภชนาการดีถูกตองตามหลักวิชามีโภชนาการดีถูกตองตามหลักวิชา  
เดก็กอนวัยรุนและในวยัรุนมีความรูความเขาใจเรื่องอนามยัเจริญเดก็กอนวัยรุนและในวยัรุนมีความรูความเขาใจเรื่องอนามยัเจริญ
พันธรวมเรื่องเพศศึกษาพันธรวมเรื่องเพศศึกษา  รูจักปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและรูจักปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
การตัง้ครรภที่ไมพึงประสงคการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงค  
รัฐจัดบริการและดูแลใหมีบริการดานสุขภาพกายและจติที่เดก็รัฐจัดบริการและดูแลใหมีบริการดานสุขภาพกายและจติที่เดก็
เขาถึงไดสะดวกทุกคนเขาถึงไดสะดวกทุกคน



((ตอตอ))

ปรับปรุงแกไขกฎหมายปรับปรุงแกไขกฎหมาย  กฎกฎ  ระเบียบระเบียบ  และการบังคับใชใหไดผลและการบังคับใชใหไดผล  
อาทิอาทิ  ที่เกี่ยวกับการโฆษณานมผสมสําหรับเลี้ยงทารกที่เกี่ยวกับการโฆษณานมผสมสําหรับเลี้ยงทารก  คลอดคลอด    
การมีน้ําสะอาดสาํหรับเดก็ทั้งในโรงเรียนการมีน้ําสะอาดสาํหรับเดก็ทั้งในโรงเรียน  ในที่สาธารณะในที่สาธารณะ  และและ
ในบานในบาน  การโฆษณาสินคาที่เปนพิษภัยตอเด็กการโฆษณาสินคาที่เปนพิษภัยตอเด็ก  ฯลฯฯลฯ



((ตอตอ))
ขข..  สขุภาพจติสขุภาพจติ

ใหพอแมและสมาชิกในครอบครัวและผูใกลชิดเดก็ใหพอแมและสมาชิกในครอบครัวและผูใกลชิดเดก็  เชนครูเชนครู  
มีความเขาใจพัฒนาเด็กเบื้องตนตามวัยของเด็กมีความเขาใจพัฒนาเด็กเบื้องตนตามวัยของเด็ก  รูจักปองกันรูจักปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตของเดก็และคนในครอบครัวปญหาสุขภาพจิตของเดก็และคนในครอบครัว  
  รัฐจัดบริการและสนบัสนุนใหภาคเอกชนจัดบริการการใหรัฐจัดบริการและสนบัสนุนใหภาคเอกชนจัดบริการการให
คําปรึกษาดานสุขภาพจิตใหทั่วถึงทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนคําปรึกษาดานสุขภาพจิตใหทั่วถึงทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  



ดานที่ดานที่  33 ::  ดานการเสรมิสรางความปลอดภัยและดานการเสรมิสรางความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็กปองกันการบาดเจ็บในเด็ก

เรงใหความรูแกพอแมผูปกครองเรงใหความรูแกพอแมผูปกครอง  ครูครู  ชุมชนชุมชน  และองคกรตางๆและองคกรตางๆ  
เขาใจวิธีการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็เขาใจวิธีการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็
รณรงคและสงเสริมใหผลิตอปุกรณเสริมความปลอดภัยของเดก็ที่รณรงคและสงเสริมใหผลิตอปุกรณเสริมความปลอดภัยของเดก็ที่
ผลิตภายในประเทศใหไดเพียงพอผลิตภายในประเทศใหไดเพียงพอ  มีคุณภาพมีคุณภาพ  และมีราคาเปนธรรมและมีราคาเปนธรรม  
ปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย  กฎกฎ  ระเบียบระเบียบ  และใหมีการบังคับใชกฎหมายใหและใหมีการบังคับใชกฎหมายให
ไดผลไดผล  อาทิอาทิ  ที่เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภยัในผลิตภณัฑที่ที่เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภยัในผลิตภณัฑที่
เกี่ยวกบัเด็กเกี่ยวกบัเด็ก  



ใหผูเกี่ยวของกับเด็กไดเขาใจปญหาเกี่ยวกับใหผูเกี่ยวของกับเด็กไดเขาใจปญหาเกี่ยวกับ  เอชเอช  ไอไอ  วีวี  //  
เอดสเอดส  ที่ถูกตองที่ถูกตอง
รณรงคใหเลิกรังเกียจผูที่ตดิเชื้อหรือเปนเอดสรณรงคใหเลิกรังเกียจผูที่ตดิเชื้อหรือเปนเอดส  โดยโดย
เฉพาะที่เปนเด็กเฉพาะที่เปนเด็ก  ที่ควรไดรับบรกิารดานการดูแลทั้งที่ควรไดรับบรกิารดานการดูแลทั้ง
รางกายรางกาย    จิตใจจิตใจ  และสุขภาพและสุขภาพ

ดานที่ดานที่  44 ::  เด็กกับผลกระทบจากเอดสเด็กกับผลกระทบจากเอดส



ดานที่ดานที่  55 ::  ดานการศึกษากับเด็กดานการศึกษากับเด็ก

รณรงคใหทุกพื้นที่ดูแลจัดการใหเดก็ทุกคนในพื้นที่ไดรับบริการรณรงคใหทุกพื้นที่ดูแลจัดการใหเดก็ทุกคนในพื้นที่ไดรับบริการ
การเรียนรูตามวัยการเรียนรูตามวัย  
เรงรัดพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูและการศึกษาอยางตอเนือ่งและเรงรัดพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูและการศึกษาอยางตอเนือ่งและ
จริงจังจริงจัง  
ระดมทรัพยากรรวมทั้งเงินและบุคลากรและทุกภาคสวนของสังคมระดมทรัพยากรรวมทั้งเงินและบุคลากรและทุกภาคสวนของสังคม
ใหสังคมไทยเปนสังคมที่ใฝเรียนใฝรูใหสังคมไทยเปนสังคมที่ใฝเรียนใฝรู  



ดานที่ดานที่  66 ::  เด็กกับนันทนาการเด็กกับนันทนาการ

ใหความรูแกพอแมใหความรูแกพอแม  ผูปกครองผูปกครอง  ผูทาํงานดานเด็กผูทาํงานดานเด็ก  ชมุชนและสังคมชมุชนและสังคม
เกี่ยวกับนนัทนาการเกี่ยวกับนนัทนาการ  และเขาใจประโยชนของนนัทนาการที่เหมาะสมและเขาใจประโยชนของนนัทนาการที่เหมาะสม
สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมสนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม  จัดกิจกรรมนนัทนาการจัดกิจกรรมนนัทนาการ      
แกเด็กอยางสรางสรรคแกเด็กอยางสรางสรรค  และเหมาะสมตามวัยทั้งในสถานศึกษาและเหมาะสมตามวัยทั้งในสถานศึกษา  สถานที่สถานที่
ทาํงานและสถานประกอบการทาํงานและสถานประกอบการ  และชมุชนฯลฯและชมุชนฯลฯ  
ปรบัปรุงกฎหมายปรบัปรุงกฎหมาย  กฎกฎ  ระเบียบทีค่วบคุมกิจกรรมนันทนาการบางประเภทระเบียบทีค่วบคุมกิจกรรมนันทนาการบางประเภท
ที่สงผลรายหรืออันตรายตอเด็กที่สงผลรายหรืออันตรายตอเด็ก  อาทิอาทิ  กิจกรรมที่สรางความกาวราวรนุแรงกิจกรรมที่สรางความกาวราวรนุแรง   
กิจกรรมที่กอใหเกิดการละเมิดทางเพศกิจกรรมที่กอใหเกิดการละเมิดทางเพศ    กิจกรรมที่มผีลเสียตอการพฒันากิจกรรมที่มผีลเสียตอการพฒันา
จริยธรรมคณุธรรมจริยธรรมคณุธรรม  



ดานที่ดานที่  77 ::  เด็กกับวัฒนธรรมและศาสนาเด็กกับวัฒนธรรมและศาสนา

ใหผูที่เกี่ยวของกับเขาใจความหมายคําวาใหผูที่เกี่ยวของกับเขาใจความหมายคําวา  ““  วัฒนธรรมของชาติวัฒนธรรมของชาติ””  
เขาใจเอกลักษณของชาติเขาใจเอกลักษณของชาติ  ใหเด็กมีกจิกรรมวัฒนธรรมที่สงเสริมทั้งการใหเด็กมีกจิกรรมวัฒนธรรมที่สงเสริมทั้งการ
อนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม
สงเสริมใหเด็กเขาใจหลักธรรมและหลักปฏิบัตตินตามแกนแทของสงเสริมใหเด็กเขาใจหลักธรรมและหลักปฏิบัตตินตามแกนแทของ
ศาสนาของตนศาสนาของตน   พรอมเขาใจและเปดใจเกี่ยวกับผูที่นับถือศาสนาที่พรอมเขาใจและเปดใจเกี่ยวกับผูที่นับถือศาสนาที่
แตกตางจากตนแตกตางจากตน  
รณรงคและเรงรัดใหทุกภาคสวนของสังคมรณรงคและเรงรัดใหทุกภาคสวนของสังคม  พรอมใจกันบําเพ็ญตนใหพรอมใจกันบําเพ็ญตนให
อยูในธรรมะและปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมอยูในธรรมะและปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรมศีลธรรมและจริยธรรม      



ดานที่ดานที่  88 ::  ดานสื่อมวลชนกับเด็กดานสื่อมวลชนกับเด็ก
รณรงคใหสื่อมวลชนทุกรูปแบบมีความรูรณรงคใหสื่อมวลชนทุกรูปแบบมีความรู  ความเขาใจและประพฤติปฏิบัติการความเขาใจและประพฤติปฏิบัติการ
นําเสนอที่ไมละเมิดสิทธิเด็กนําเสนอที่ไมละเมิดสิทธิเด็ก  
สงเสริมใหเด็กเขาถงึสื่อมวลชนที่ใหความรูสงเสริมใหเด็กเขาถงึสื่อมวลชนที่ใหความรู  ความบันเทิงความบันเทิง  และสรางสรรคและสรางสรรค
สติปญญาสติปญญา  อารมณอารมณ  สังคมสังคม  และจริยธรรมและจริยธรรม  
จัดใหมีกลไกระดับชาติจัดใหมีกลไกระดับชาติ  อาทิอาทิ  คณะกรรมการระดับชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับคณะกรรมการระดับชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  
((กสชกสช..))  ทําหนาที่เสนอแนะนโยบายทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย    พัฒนาพัฒนา    เฝาระวังเฝาระวัง    ตรวจสอบและตรวจสอบและ
ติดตามงานสื่อที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะติดตามงานสื่อที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ  
ปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย  กฎกฎ  และระเบียบใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงและระเบียบใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง  อาทิอาทิ  
กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตรายและสื่อลามกกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตรายและสื่อลามกทุกทุก
รูปแบบรูปแบบ  



ดานที่ดานที่  99 ::  การมีสวนรวมของเด็กการมีสวนรวมของเด็ก

เปดโอกาสใหเดก็ทุกคนมสีวนรวมในการเรียนรูและการเปดโอกาสใหเดก็ทุกคนมสีวนรวมในการเรียนรูและการ
ตัดสินใจในทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกับตนตัดสินใจในทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกับตน  
สนับสนุนใหพอแมสนับสนุนใหพอแม  ผูปกครองผูปกครอง  ครูครู  ชุมชนชุมชน  และสังคมและสังคม  
รับฟงและใหความสําคัญกับความคดิเหน็ของเด็กรับฟงและใหความสําคัญกับความคดิเหน็ของเด็ก  
พัฒนาการรวมกลุมของเด็กโดยจัดสรรทรพัยากรใหพัฒนาการรวมกลุมของเด็กโดยจัดสรรทรพัยากรให
สม่ําเสมอตอเนือ่งและเพียงพอสม่ําเสมอตอเนือ่งและเพียงพอ  



ดานที่ดานที่  1010 ::  ดานการปกปองคุมครองเด็กทีต่องการดานการปกปองคุมครองเด็กทีต่องการ  
การคุมครองเปนพิเศษการคุมครองเปนพิเศษ

จัดใหเด็กทกุคนไดรับบริการดานสาธารณสุขจัดใหเด็กทกุคนไดรับบริการดานสาธารณสุข    ดานการศึกษาดานการศึกษา  และดานและดาน
สวัสดิการสังคมโดยสมบูรณครบถวนสวัสดิการสังคมโดยสมบูรณครบถวน
เนนการปองกันมิใหเด็กมิใหเด็กตองตกอยูในสภาวะยากลําบากเนนการปองกันมิใหเด็กมิใหเด็กตองตกอยูในสภาวะยากลําบาก  อาทิอาทิ  การการ
ปองกันโดยพอแมและครอบครัวปองกันโดยพอแมและครอบครัว    การปองกันโดยครูและผูทํางานดานเด็กการปองกันโดยครูและผูทํางานดานเด็ก    
และการปองกันโดยรัฐและบริการของรัฐและการปองกันโดยรัฐและบริการของรัฐ    รวมทั้งองคกรปกครองทองถิ่นที่รวมทั้งองคกรปกครองทองถิ่นที่
ตองมีบทบาทสําคัญตองมีบทบาทสําคัญ
ปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกฎหมาย  กฎกฎ  และระเบียบและระเบียบ  รวมทั้งเนนใหกระทรวงและหนวยงานที่รวมทั้งเนนใหกระทรวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงรัดจัดการใหเด็กเหลานี้ไดรับความเปนธรรมและไดรัเกี่ยวของเรงรัดจัดการใหเด็กเหลานี้ไดรับความเปนธรรมและไดรับสิทธิตามบสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับฉบับ  พพ..ศศ.. 25402540  และอนุสัญญาวาดวยและอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กที่ประเทศไทยเปนภาคีสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเปนภาคี  



ดานที่ดานที่  11:11:  ดานกฎหมายดานกฎหมาย  กฎกฎ  ระเบียบระเบียบ  ที่เกี่ยวกับเด็กและที่เกี่ยวกับเด็กและ
การบงัคับใชการบงัคับใช

วิเคราะหและปรบัปรุงแกไขกฎหมายวิเคราะหและปรบัปรุงแกไขกฎหมาย  กฎกฎ  และระเบียบทีข่ัดแยงกับและระเบียบทีข่ัดแยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และอนสุัญญาตางๆและอนสุัญญาตางๆ  ทีป่ระเทศทีป่ระเทศ
ไทยเปนภาคีไทยเปนภาคี  
ตรากฎหมายตรากฎหมาย  กฎกฎ  และระเบียบใหมทีเ่พิ่มความคุมครองและสงเสริมและระเบียบใหมทีเ่พิ่มความคุมครองและสงเสริม
การพฒันาเด็กการพฒันาเด็ก
ดําเนนิการใหมีการบังคับใชกฎหมายดําเนนิการใหมีการบังคับใชกฎหมาย  กฎกฎ  ระเบียบและประเทศตางระเบียบและประเทศตาง  ๆๆ  
อยางเครงครดัอยางเครงครดั  และใหมปีระสิทธผิลและใหมปีระสิทธผิล



การดําเนินงานตามแผนใหบรรลุการดําเนินงานตามแผนใหบรรลุ  

คณะอนุกรรมการฯคณะอนุกรรมการฯ   ไดจัดทํา เปาหมายหลักในการพัฒนาเด็กไดจัดทํา เปาหมายหลักในการพัฒนาเด็ก
((พพ..ศศ.2550.2550--2559)2559)  สําหรับดานตางๆสําหรับดานตางๆ  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จัดทําตัวชี้วัดเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานและเพื่อการประเมินผลตามชวงจัดทําตัวชี้วัดเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานและเพื่อการประเมินผลตามชวง
ปตางๆปตางๆ  ที่อาจกําหนดไดตอไปที่อาจกําหนดไดตอไป  
แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งใหรายงานผลรวมทั้งใหรายงานผล
การดําเนินงานตอการดําเนินงานตอ  กยชกยช ..  ทุกปเพื่อใหทุกปเพื่อให  กยชกยช ..  ไดใหคําแนะนําและไดใหคําแนะนําและ
รายงานสวนที่สําคัญเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆตอไปรายงานสวนที่สําคัญเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆตอไป    



นําเสนอคณะรฐัมนตรีนําเสนอคณะรฐัมนตรี  เมื่อวันที่เมื่อวันที่  1 1 พฤษภาคมพฤษภาคม  25502550

มีมติมีมติ
เห็นชอบเห็นชอบ  ((รางราง))  นโยบายและแผนยทุธศาสตรระดบัชาตดิานการนโยบายและแผนยทุธศาสตรระดบัชาตดิานการ
พัฒนาเด็กตามแนวทางพัฒนาเด็กตามแนวทาง  ““โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก”” ((พพ..ศศ..25502550--
25592559))
ใหจัดทาํแผนปฏบิตัิการระยะสั้นใหจัดทาํแผนปฏบิตัิการระยะสั้น  3 3 ปป  ((พพ..ศศ..25502550--25522552))  ทั้งในแผนทั้งในแผน
บูรณาบูรณาการระดับชาติและระดบัจังหวัดการระดับชาติและระดบัจังหวัด
ใหกระทรวงที่รบัผิดชอบสนับสนุนการดาํเนินงานใหเกิดการปฏิบัติใหกระทรวงที่รบัผิดชอบสนับสนุนการดาํเนินงานใหเกิดการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมอยางเปนรูปธรรม



สิ่งที่ตองขับเคลื่อนตอไปในการนํานโยบายและแผน
ไปสูการปฏิบัติโดย

จดัทําแผนปฏิบตัิการของทุกจงัหวัด
 ใชกรอบ 10 ดาน ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเดก็
 จุดเนนในแตละจงัหวัดเปนไปตามสภาพความเปนจริง
ของแตละจังหวัด
 ตองคาํนึงถึงงบประมาณและทรัพยากร 
 เนนการบูรณาการและมีสวนรวม



ปจจัยที่สงผลตอการพฒันาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นปจจัยที่สงผลตอการพฒันาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น

1.1. มีแผนมีแผน  นโยบายระดับชาตเิปนกรอบแนวทางในการดําเนนิงานนโยบายระดับชาตเิปนกรอบแนวทางในการดําเนนิงาน
2.2. มีการจัดทําแผนปฏิบัตกิารระดับจังหวัดและระดับทองถิ่นมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิารระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น
3.3. กลไกการดําเนนิงานระดับจังหวัดและระดับทองถิ่นกลไกการดําเนนิงานระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น
4.4. เนนการมีสวนรวมของเด็กเนนการมีสวนรวมของเด็ก    ครอบครัวครอบครัว    คนในชุมชนคนในชุมชน  รวมทั้งรวมทั้ง

ภาคประชาสังคมภาคประชาสังคม    สถาบันทางสังคมในทองถิ่นสถาบันทางสังคมในทองถิ่น    เชนเชน  วัดวัด  โบสถโบสถ    
มัสยิดมัสยิด    โรงเรียนโรงเรียน  รานคารานคา  สถานประกอบการสถานประกอบการ

5.5. การสนับสนนุทรัพยากรในรูปแบบตางการสนับสนนุทรัพยากรในรูปแบบตาง  ๆๆ  เชนเชน  ภูมิปญญาภูมิปญญา
ทองถิ่นทองถิ่น    ความรวมมือรวมแรงความรวมมือรวมแรง    วัสดุอุปกรณวัสดุอุปกรณ  เปนตนเปนตน



กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เด็กตองไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวมเด็กตองไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม
กิจกรรมที่จัดควรแบงตามชวงวัยของเด็กกิจกรรมที่จัดควรแบงตามชวงวัยของเด็ก  เชนเชน  ชวงอายุชวงอายุ
00--55  ปป    66--1111  ปป    1212--1515 1616--1818  ปป  และและ  1818  ปป  ขึน้ไปขึน้ไป
จัดใหมีแหลงเรียนรูจัดใหมีแหลงเรียนรู//ศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กและเยาวชนศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กและเยาวชน  
กิจกรรมควรเกิดจากความตองการของเด็กเปนสําคัญกิจกรรมควรเกิดจากความตองการของเด็กเปนสําคัญ
สรางความตระหนักใหพอแมสรางความตระหนักใหพอแม  ผูปกครองและคนในชมุชนผูปกครองและคนในชมุชน  เห็นเห็น
ความสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กความสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก



สวัสดี


