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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะบริหาร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต
คณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด คณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนกรุ ง เทพมหานคร
และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
“สภาเด็กและเยาวชน” หมายความว่า สภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
“ประธาน” หมายความว่า ประธานสภาเด็กและเยาวชนทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
สภาเด็กและเยาวชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
“การประชุมสามัญ” หมายความว่า การประชุมตามปกติของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งกระทํา
เป็นประจําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือข้อบังคับกําหนด
“การประชุมวิสามัญ” หมายความว่า การประชุมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วน
หรือเรื่องสําคัญที่ต้องมีการประชุมเพื่อขอความเห็นจากสมาชิกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อ ๔ ให้สภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล กําหนดวันเพื่อจัดให้มี
การประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรณีมีการจัดประชุมวิสามัญ ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบล หรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
แล้วแต่กรณี ร่วมกันลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่าห้าสิบคนของสมาชิกทั้งหมด พร้อมวาระการประชุมวิสามัญ
มีสิทธิยื่นเรื่องขอให้ประธานจัดให้มีการประชุมวิสามัญดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
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กรณีประธานพิจารณาแล้วไม่เห็นสมควรจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญ ต้องส่งเรื่องการขอจัดให้มี
การประชุมดังกล่าว ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีดังกล่าว
คําวินิจฉัยชี้ขาดของประธานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๕ ให้สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จัดให้มีการประชุม
สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรณีมีการจัดประชุมวิสามัญ ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ หรือสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ร่ ว มกั น ลงลายมื อ ชื่ อ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของสมาชิ ก สภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอหรื อ สมาชิ ก
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด พร้อมวาระการประชุมวิสามัญ มีสิทธิยื่นเรื่องขอให้ประธานพิจารณา
จัดให้มีการประชุมวิสามัญดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
กรณีประธานพิจารณาไม่เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญ ต้องส่งเรื่องการขอจัดให้มี
การประชุมดังกล่าว ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
แล้ว แต่กรณี เป็น ผู้พิจ ารณาวินิ จฉัย ชี้ขาดกรณีดังกล่าว คํ าวินิ จฉัย ชี้ขาดของประธานสภาเด็ ก และ
เยาวชนจังหวัดหรือประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๖ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขต หรือสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรณีมีการจัดประชุมวิสามัญ ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ร่วมกันลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคนของสมาชิกทั้งหมด พร้อมวาระการประชุมวิสามัญ มีสิทธิยื่นเรื่องขอให้ประธานพิจารณา
จัดให้มีการประชุมวิสามัญดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
กรณี มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ให้ ส มาชิ ก สภาเด็ ก และเยาวชนกรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั น
ลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมวาระการประชุมวิสามัญ
มีสิทธิยื่นเรื่องขอให้ประธานพิจารณาจัดให้มีการประชุมวิสามัญดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
หากกรณีประธานไม่เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญ ต้องส่งเรื่องการขอจัดให้มี
การประชุมดังกล่าว ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครหรือประธานสภาเด็กและเยาวชน
แห่ ง ประเทศไทย แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ผู้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดคํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของประธานสภาเด็ ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานครหรือประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า
เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๗ ให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละสองครั้ง
กรณีมีการจัดประชุมวิสามัญ ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันลงลายมือชื่อ
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่งหนึ่ งของสมาชิ กสภาเด็ กและเยาวชนแห่ง ประเทศไทยพร้อมวาระการประชุ มวิ สามั ญ
มีสิทธิยื่นเรื่องขอให้ประธานพิจารณาจัดให้มีการประชุมวิสามัญขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
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หากกรณีประธานไม่เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญ ต้องส่งเรื่องการขอจัดให้มี
การประชุมดังกล่าว ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาด
ของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๘ ในการกําหนดวันที่จัดให้มีการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ให้ประธานแจ้งให้สมาชิก
ทราบวัน เวลา และสถานที่ของการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม และ
ดําเนินการติ ดประกาศดังกล่า วไว้ที่ ทําการสํา นักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ด
บ้านพักเด็กและครอบครัว องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล สถานศึกษา ทุกสถานศึกษา ที่ทําการ
ของผู้ใหญ่บ้าน ที่ทําการของกํานัน ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน และลงประกาศในเว็ปไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องประกาศเสียงตามสายในชุมชนแต่ละท้องที่ โดยต้องประกาศให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันที่จัดให้มีการประชุม
ข้อ ๙ ในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และสภาเด็ก
และเยาวชนเขต ให้ ส มาชิ ก ลงทะเบี ย นเพื่ อ แสดงตนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม โดยมี ก ารประกาศหรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนมีการลงทะเบียนอย่างน้อยเจ็ดวัน และให้ประกาศรายชื่อ
สมาชิกที่ทําการลงทะเบียน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีการประชุม
การนับองค์ประชุมให้ถือการลงทะเบียนดังกล่าว
ข้อ ๑๐ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ในการประชุ ม สภาเด็ ก และเยาวชนตามระเบี ย บวาระ เมื่ อ มี ม ติ ห รื อ มี ค วามเห็ น
หรือความต้องการของที่ประชุมสภาเด็กและเยาวชน ให้ประธานจัดส่งรายงานการประชุมพร้อมความเห็น
ของสภาเด็กและเยาวชนให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเพื่อดําเนินการต่อไป และต้องแจ้งผลการประชุม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขต ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

