การศึกษาวิเคราะหแนวทางการจัดสมัชชา
ตามพระราชบัญญัติสง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
นางเทพวัลย ภรณวลัย
พระราชบัญ ญัติสง เสริม การพัฒ นาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 (4)
กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหมี
การจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะหสถานการณดานเด็ก
และเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางาน และพัฒนาองคความรู ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนา
เด็ก และเยาวชนของประเทศ กลุม เปาหมายเปนผู ป ฏิบัติง านดานเด็ก และเยาวชน และมาตรา 19 (10)
กําหนดใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) จัดสมัชชา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ รวมกับสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
เด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง กลุมเปาหมายเปนเด็กและเยาวชน สมัชชาทั้ง 2 เปน
กลไกการมีสวนรวมของเด็ก และเยาวชน และผูปฏิบัติงานดานเด็ก และเยาวชน ที่ กฎหมายไดกําหนดใหมี
กลุมเปาหมาย และรายละเอียดวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ในการนี้ สท. ไดประสานจัดสมัชชาทั้ง 2 ดังกลาว
แลวทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยบางปจัดพรอมกัน บางปจัดแบบคูขนานกัน ซึ่งมีรูปแบบ กระบวนการ วิธีการเฉพาะ
ตามความรู ความเขาใจของผูรวมจัดงาน และขอจํากัดของการดําเนินงาน ที่พยายามใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย นําไปสูการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนสูการปฏิบัตไิ ดในระดับหนึ่ง
การศึกษาวิเคราะหแนวทางการจัดสมัชชาตามพระราชบัญ ญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหง ชาติ พ.ศ. 2550 มีวัตถุป ระสงคเ พื่อศึกษาวิเคราะหห ารูปแบบ กระบวนการจัดสมัชชาทั้ง 2
ที่มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
โดยศึกษาแนวคิดดานการมีสวนรวม ความรูดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดสมัชชาตาง ๆ จากเอกสาร
รวมทั้ง ได นําเสนอและวิเ คราะห รูป แบบ แนวทาง กระบวนการจัดสมัช ชาตามพระราชบัญ ญัติสง เสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ทั้ง 4 ครั้งจากการปฏิบัติงานที่ผานมาของผูศึกษา ตลอดจน
สัมภาษณคณะกรรมการ คณะทํางานจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติที่ไดเคยรวมดําเนินงาน
เกี่ยวกับขอจํากัด ปจจัยเอื้อ และแนวทางการจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 นํามาวิเคราะหเปนขอเสนอแนวทางการจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่มีคุณภาพ เปนกลไกหนึ่งที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งผูปฏิบัติงานดานเด็ก
และเยาวชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานเด็กและเยาวชนอยางแทจริง
จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการมีสวนรวม ความรูดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
การจัดสมัชชาตาง ๆ สามารถสรุปเปนแนวคิดสําคัญและองคประกอบของการจัดสมัชชาที่มีคุณภาพ ดังนี้
1. ใชแนวคิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งกระบวนการทุกขั้นตอน
2. มีกลไกจัดสมัชชา ที่มีองคประกอบแบบพหุภาคี ทําหนาที่ออกแบบการจัดสมัชชา กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบ กระบวนการจัดสมัชชา และดําเนินการจัดสมัชชา

2
3. มีการกําหนดผูเขารวมประชุมใหเปนระบบ โดยจัดใหมีสมาชิกสมัชชาที่เปนกลุมเครือขายที่
เกี่ยวของ และกําหนดภารกิจของสมาชิกใหมีสวนรวมตลอดกระบวนการสมัชชา รวมทั้งคัดเลือกผูแทนกลุมเขารวมประชุม
สมัชชา เปนระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน นอกจากสมาชิกสมัชชาแลว ยังมีผูสังเกตการณ ผูทรงคุณวุฒทิ ี่เกี่ยวของ
กับประเด็นการประชุม เปนผูเขารวมสมัชชาแตละครั้ง ซึ่งมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเขารวมประชุมแตละกลุม
4. มีการจัดกระบวนการอยางเปนระบบ บนฐานความรู ทั้งการกําหนดที่มาของประเด็น
การประชุม การวิเ คราะหผูเขารวมประชุม การกําหนดรูป แบบ แนวทางการประชุม ขั้นตอนการพัฒ นา
ขอเสนอเปนฉัน ทามติของสมัช ชาเสนอต อกลไกระดับ ชาติเ พื่ อพิจ ารณากําหนดเป นนโยบายสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การติดตามและประเมินผล การถอดบทเรียนเพื่อ
การพัฒนา รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะในชองทางตาง ๆ
การจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง ชาติ พ.ศ. 2550
ทั้ง 4 ครั้งที่ผานมา โดยสรุป กลไกการดําเนินงาน ระยะแรกดําเนินการโดย สท. ในฐานะที่ทําหนาที่ธุรการ
และวิชาการของ กดยช. ตอมาดําเนินการโดยใชกลไกคณะอนุกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ ซึ่งลวนแตมี สท.
เปนฝายเลขานุการทุกคณะ เปนผูประสานการดําเนินงานอีกเช นกัน สําหรับผูเขารวมประชุมนั้น ใชวิธีแจง
เชิญหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศเขารวมประชุม โดยเชิญใน
จํานวนที่มากกวาจํานวนที่ตั้งเปาหมายไวประมาณรอยละ 50 – 60 ไมมีระบบการลงทะเบียนสมาชิก ไมมีการ
กําหนดสิทธิ หนาที่ ของผู เขารวมประชุมอยางเปนทางการ รูปแบบและกระบวนการจัดประชุม โดยทั้ง 2
สมัชชา จัดรวมกันมาโดยตลอด มีเพียงครั้งสุดทาย ในป 2555 ที่แยกกัน จัดแบบคูขนาน ในแตละครั้งมีทั้ง
รูปแบบการจัดรายภาคและระดับชาติแตกตางกันไปในแตละป ขึ้นอยูกับงบประมาณ และระยะเวลาในการ
เตรียมงาน ทุกครั้งมีการประชุมรวมในหองใหญ และการแบงกลุมระดมความคิดเห็นตอประเด็นที่กําหนด
ในระยะหลังมีรูปแบบเปนลักษณะของการประชุมสมัชชา โดยมีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน ประเด็นการ
ประชุมทุกครั้งกําหนดจากกลไกในสวนกลาง ไดมีการนําเสนอมติสมัชชาสูระดับนโยบาย ผาน กดยช. ทุกครั้ง
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสูการปฏิบัติ โดย สท. มีหนังสือแจงและมีหนังสือติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชา
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาสามารถขับเคลื่อนมติสมัชชาสูการปฏิบัติไดในระดับ หนึ่ง อัน อาจ
เนื่องมาจากหนวยงานบางแหงที่ถูกกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบในนโยบายตามมติสมัชชานั้น ๆ ไมไดมีสวนรวม
ในกระบวนการคิดวิเคราะหในประเด็นที่เปนมติสมัชชาดังกลาว จึงมิไดมีการวางแผนดําเนินงานของหนวยงาน
ที่สอดรับกับมติสมัชชา รวมถึงภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของก็มิไดรวมติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาอยา ง
ตอเนื่องเชนกัน ดังนั้น การมีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาทั้ง ระบบ ทุก ขั้นตอนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานเด็กและเยาวชน ตั้งแตการกําหนดประเด็น จนถึงการขับเคลื่อน ติดตามมติสมัชชา จึงนาจะเปนเรื่อง
สําคัญในการดําเนินการจัดสมัชชาใหเกิดประสิทธิผลในอนาคต
ผลการศึกษาวิเคราะหที่คํานึงถึงความสอดคลองกับเจตนารมณตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ตามแนวคิดสําคัญและองคประกอบของการจัดสมัชชาที่มี
คุณภาพที่ไดสรุป วิเคราะหไวเ ปนหลัก ประกอบกับขอเสนอจากคณะกรรมการ คณะทํางานจัดสมัชชาการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติที่ไดเคยรวมดําเนินงาน จึงมีขอเสนอแนวทางการจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติ
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สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนแนวทางเบื้องตน ที่สามารถนําไป
ทดลองใช พรอมประเมินผลและพัฒนา ใหไดรูปแบบ กระบวนการที่เหมาะสมที่สุดตอไปในอนาคต ดังนี้
1. ใชแนวคิดดานการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเปนแนวคิดหลักในการ
ดําเนินงาน โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาทั้งระบบทุกขั้นตอน
2. มีกลไกจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. 2550 ภายใตคณะกรรมการสงเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีองคป ระกอบเปนพหุภาคี
คือภาคประชาสัง คมหรือภาคเอกชน ภาคการเมืองหรือภาครัฐ และภาควิชาการหรือวิชาชีพ ในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน ทําหนาที่ ดังนี้
1) ออกแบบการจัดสมัชชาทั้ง 2 สมัชชาเปนคนละเวที โดยกําหนดหลัก เกณฑ วิธีการ
รูปแบบแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอนของแตละสมัชชา กําหนดที่มาของประเด็นการประชุมแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ใหทั้ง 2 สมัชชาเชื่อมโยง หนุนเสริม ตอยอดกัน
2) กําหนดหลักเกณฑการเปนสมาชิกของกลุมเครือขายของแตละสมัชชา หลักเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมประชุมสมัชชาและสิทธิหนาที่ของผูเขารวมประชุม รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายอยางกวางขวาง ใหมีคุณภาพมากขึ้นตามลําดับ
3) กําหนดองคป ระกอบและอํานาจหนาที่ของกลไกจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดยเฉพาะวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย เพื่อเปนกลไก
จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
4) ดําเนินการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาค ระดับชาติ โดยสามารถ
แตงตั้งกลไกยอยเพื่อรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ ได เชน การบริหารสมัชชา การดําเนินการประชุม วิ ชาการ
ประเมินผล การจัดกลุมและพัฒนาเครือขาย เปนตน
ทั้งนี้ การจัดสมัชชาทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัด ตองเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะประเด็น
การประชุม และกลุมเปาหมายในสวนที่เปนผูแทนองคกร กลุมเครือขายของเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดการคิด
วิเคราะหประเด็นการประชุมที่เปนประเด็นรวมของทั้ง 2 สมัชชาอยางรอบดานทั้งจากเด็กและเยาวชน และ
ผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชน ทําใหเกิดพลังเมื่อนําเสนอสูระดับนโยบาย และเกิดความรวมมือขับเคลื่อน
สูการปฏิบัติ เฝาติดตามความกาวหนาในประเด็นนั้น ๆ
3. มีการจัดระบบสมาชิกของแตละสมัชชา โดยสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีสมาชิก
จากองคกร กลุมเครือขายของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาในจังหวัด สมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระดับภาค และระดับชาติ มีสมาชิกจากกลุมเครือขายผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชนที่เปนภาคสวน
แบบพหุภาคี และกลุมเครือขายพื้นที่ (กลุมสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด) ทั้งนี้ตองกําหนดภารกิจของสมาชิกให
มีสวนรวมตลอดกระบวนการสมัชชา ทั้งกอน ระหวาง และหลังจากการจัดสมัชชาอยางตอเนื่อง ไดแก การรวม
เสนอประเด็นการประชุมที่ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในองคกร กลุมเครือขายแลว การ
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คัดเลือกผูแทนกลุมเขารวมประชุมสมัชชาในนามองคกร รวมขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา เปนตน โดยมี
การจัดกลุมและทบทวนเครือขายสมาชิก ทุกป รวบรวมเปนฐานขอมูล และควรกําหนดใหมีผูสังเกตการณ
ผูท รงคุณวุฒิที่เ กี่ยวของกับ ประเด็นสมัช ชาเขารวมประชุม แตละครั้ง ตลอดจนกําหนดสิทธิ และหนาที่ ของ
ผูเขารวมประชุมทั้งสมาชิก ผูสังเกตการณ ผูทรงคุณวุฒิอยางชัดเจน
4. รูปแบบกระบวนการ ทั้ง 2 สมัชชามีกลุมเปาหมายรวมกันคือในสวนของผูแทนองคกร
กลุมเครือขายของเด็กและเยาวชน และประเด็นการประชุม ที่เ ปนประเด็นรวมกัน ดัง นั้น เพื่อใหเ กิดการ
เชื่อมโยง และหนุนเสริม ตอยอดกันของทั้ง 2 สมัชชา จึงกําหนดรูปแบบ กระบวนการไดดังนี้
สมัช ชาเด็กและเยาวชน จัดกอนสมัชชาการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยจัดในระดับ
จังหวัด เปรียบเสมือนสมัชชาเด็กและเยาวชนเฉพาะพื้นที่ ที่ใชอาณาบริเวณ คือจังหวัดเปนตัวตั้ง ดําเนินการ
ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ หรือในชวงวันเด็กแหงชาติ ใชกลไกจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัง หวัด เปนหนวย
ประสานงานหลักในการดําเนินงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ใหมีภารกิจ ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย ทั้ง นี้ สํานัก งานสง เสริมสวัส ดิภาพและพิทัก ษเ ด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุตองจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ โดยกลไกจัดสมัชชาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดอาจระดมทรัพยากรเพิ่มเพื่อรวมดําเนินการได กลุมเปาหมายของสมัชชานีเ้ ปนเด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาที่จัดระบบไวแลวตามขอ 3 ทั้งนี้ควรมีสถาบันทางการศึกษา องคกรเอกชนดานเด็ก
และเยาวชน ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และผูแทนคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด เปนที่ปรึกษา
ทางวิชาการและกระบวนการ เพื่อเตรียมทักษะ ความพรอมของเด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
วิธีนําเสนอสถานการณปญ หาเด็กและเยาวชนในภาพรวม สรางสํานึก การเปนเจาของประเด็น สามารถ
เชื่อมโยงประสานประเด็นกับเครือขายระดับเดียวกัน หรือระดับที่สูงขึ้นได
ผลการจัดสมัชชาเด็ก และเยาวชนระดับ จั ง หวัดอาจไมมีขอเสนอหรือมติ ส มัชชาก็ไ ด
เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ เทานั้น แตหากมี
ขอเสนอเปนฉันทามติจากสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ วิเคราะห
ความเปนไปไดในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย แลวเลือกเสนอ หากเปนปญหาระดับจังหวัด ใหเสนอเปนนโยบาย
สาธารณะระดับจังหวัด แตหากเปนปญหาในระดับสูงกวานั้น ใหนําเสนอตอสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับ ภาค และระดับ ชาติตอไป ในสวนนี้เ ปนการเชื่อมโยง หนุนเสริม ตอยอดสมัชชาทั้ง 2 เขาดวยกั น
ดวยประเด็นการประชุมที่ถูกสังเคราะหมาจากสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดในระดับภาค และระดับชาติ
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาค ดําเนินการหลัง จากจัดสมัชชาเด็กและ
เยาวชนระดับ จังหวัดเรียบรอยแลว ในชวงไมเกินไตรมาส 2 ของปง บประมาณ โดยกลไกจัดสมัชชาตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 (ตามขอ 2) กลุมเปาหมายเปนกลุม
เครือขายผูปฏิบัติง านดานเด็ก และเยาวชนในภาคนั้น ๆ ที่จ ัด ระบบไวแ ลว ตามขอ 3 ซึ่ง รวมถึ ง ผูแ ทน
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สมัชชาเด็ก และเยาวชนจัง หวัด ดวย เปรียบเสมือนสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนเฉพาะประเด็น ดังนัน้ จึง
ตองออกแบบใหใชป ระเด็นเปนตัวตั้ง โดยใชประเด็นที่ม าจากกลุม เครือขายสมาชิกที่เ ขารวมประชุม และ
ขอเสนอฉันทามติสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อใหไดผลการประชุมที่เปนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระดับภาค เปนประเด็นนําเสนอเพื่อกําหนดเปนนโยบายสาธารณะและขับเคลื่อนในระดับภาค หรือ
นําเสนอเปนประเด็นการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติตามควรแกกรณี
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ดําเนินการหลังจากจัดสมัชชาการพัฒนา
เด็กและเยาวชนระดับภาคเรียบรอยแลว ในชวงไตรมาส 3 หรือ 4 ของปงบประมาณ หรือในชวงวันเยาวชน
แหงชาติ 20 กันยายน โดยกลไกจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. 2550 (ตามขอ 2) กลุมเปาหมายเปนกลุมเครือขายผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จัดระบบ
ไวแลวตามขอ 3 เป นการนํ าประเด็นที่ไ ดจ ากสมัชชาการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนระดับ ภาคมาเป นตัวตั้ ง
ผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชนรวมกันระดมความคิดเห็น ไดฉันทามติเปนขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบาย
สาธารณะดานเด็กและเยาวชน ผานกลไกคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.)
และสมาชิ ก สมัชชาที่ เ ป นกลุม เครื อข ายรว มกัน ขับ เคลื่อ นสูก ารปฏิ บัติ มี ก ารสื่อ สารสาธารณะ ติด ตาม
ประเมินผลความกาวหนาของการขับเคลื่อนมติสมัชชา
รูปแบบการประชุมในวันประชุม แบงเปน 1) การประชุมรวมในหองประชุมใหญ ซึ่งใน
วันแรกมีพิธีเปด การรับรองระเบียบวาระการประชุม (ประเด็นการประชุม) การปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนาที่
เกี่ยวของกับประเด็นการประชุม การรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาปที่ผานมา และในวันสุดทายเปน
การรับรองรางมติของระเบียบวาระที่ผานการพิจารณาแลว เปนฉันทามติของสมัชชา และพิธปี ด ซึ่งอาจมีการ
มอบขอเสนอฉันทามติของสมัชชาตอประธานในพิธีปด 2) การแบงหองยอยเพื่อระดมความคิดเห็น พิจารณาใน
แตละประเด็นของระเบียบวาระการประชุม และอาจมีหองยอยประชุมวิชาการในประเด็นที่จ ะพัฒ นาเปน
ระเบียบวาระในอนาคต 3) อาจมีพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีเนื้อหาสอดคลองกับ ประเด็นการจัด
สมัชชาในครั้ง นั้น ๆ เชน การจัดนิท รรศการ การบรรยาย การใหความรูพรอมการปฏิบัติ (Workshop)
การนําเสนอกรณีตัวอยางที่ดีของการขับเคลื่อนมติสมัชชาที่ผานมา เปนตน
อยางไรก็ดี หากมีขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา ไมตองจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระดับภาคก็ได แตตองมีกลไกยอยดานวิชาการที่เขมแข็ง รับผิดชอบดําเนินการสังเคราะห รวบรวม จัดกลุม
ประเด็นมติสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดทั่วประเทศ กับประเด็นการประชุมที่นําเสนอมาจากสมาชิกที่เปน
กลุมเครือขาย พัฒนาประเด็นเชิงวิชาการ กําหนดเปนระเบียบวาระสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
ขอเสนอเชิงนโยบาย หรือฉันทามติของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตองมี
ความชัดเจน เปนรูปธรรม โดยจัดลําดับความสําคัญ พิจารณาความเปนไปไดในการขับเคลื่อน มีแนวทางการ
ขับเคลื่อนชัดเจน มีหนวยงานรับผิดชอบ และมีกลไกติดตามประเมินผล
โครงสราง กลไก และกระบวนการการจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ที่เปนขอเสนอนี้ สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
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แผนภูมิ โครงสราง กลไก และกระบวนการจัดสมัชชาตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550

ขอเสนอนโยบาย

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(กดยช.)

กลไกจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด
- จัดองคกรกลุมเครือขายของเด็กและ
เยาวชน เปนสมาชิกสมัชชาระดับจังหวัด
ใหมีหนาที่เสนอประเด็นการประชุม
คัดเลือกผูแทนเขารวมประชุม
- จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด
มติสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัด เสนอเปน
นโยบายสาธารณะระดับจังหวัด หรือ
เสนอเปนประเด็นในระเบียบวาระของ
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ
ภาค

กลไกยอย
ตามภารกิจ

กลไกยอย
ตามภารกิจ

กลไกยอย
ตามภารกิจ

กลไกยอย
ตามภารกิจ

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาค
- ผูแทนสมาชิกจากกลุมเครือขายในภาคเขารวมประชุม
- ใชประเด็นการประชุมจากกลุมเครือขายสมาชิก
ระดับภาค และจากสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด เปนตัวตั้ง
- มติสมัชชาระดับภาค เสนอเปนนโยบายสาธารณะระดับ
ภาค หรือเปนประเด็นในระเบียบวาระสมัชชา
ระดับชาติ

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ
- ผูแทนสมาชิกจากกลุมเครือขายทั่วประเทศเขารวม
ประชุม
- ประเด็นการประชุมมาจากระดับภาค
- มติสมัชชา นําเสนอ กดยช. เพื่อจัดทําเปนนโยบาย
สาธารณะดานเด็กและเยาวชน

ดํา เนิ น การด ว ยกระบวนการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นด า นเด็ ก และเยาวชน

ดํา เนิ น การด ว ยกระบวนการมี ส ว นร ว มของกลุ ม เครื อ ข า ย ของเด็ ก และเยาวชน

กลไกจัดสมัชชาตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550

