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31 รงพาคม 2542

แอง ท่งพระ?าชบัญฤเตองเคราะห์รุ^มครองอวัอสภาพแอะรงเอเมความประพฤตเสก 

พ.ค......

เรียน เสขารกา?คณะ?ฐมนตรี

■ ด้างถึง หนงเอรานักเอขาธกาเคณะfฐมนต? ด่วนมาก ที่ น? 0204/3794 สงวันที่ 26 

ก?กฎาคม 2542

ที่งที่รงมาสาย ราเนาหนังเอก?มพอศึกษา รานักงานเอขาบุกา?ก?ม ก^มวัน้ยนอะฉสกา? 

ที่คธ 0501.05/212 องวันที่16 มิฤนายน 2542

ตามหนังเอที่สางถึง แสงขอในัก?ะท?วงศึกษาimา?เอนอความเสนเที่ยวกับ

?ไงพ?ะ?าขบัญฤJสองเค?าะห์^มค?องอวัอสภาพแสะรงเอรีมความป?ะพฤสเสกพ.ค......

เอนอใตยรานักนายก?ฐมนตรี iftaป?ะกอบกา?สจา?ณาของคณะเฐมนตรีสอไป 

ความแสงแสวนัน
ก?ะท?วงศึกษาธิกา?ขอเรียนว่า ?ไงพ?ะ?าชบัญญัตที่เที่ยว♦องกับ?ไงพ?ะ?าข 

มญฤ3สอนับนี้ก?ะท?วงศึกษาสกา? ได้มอบในัก?มพอศึกษาสจา?ณาสาเฉนกา?ในฐานะ 

เสาของเรอง แอะในั?าขงานผอกา?สาเฉนกา?ในัก?ะท?วงศึกษารกา?ห?าบ รึงบัคนี้ 

ก?มพอศึกษาได้?ายงานก?ะท?วงศึกษาอกา?ว่าอมคา?ใด้กา?อนับสบุน “ ร่างพระราช

บัญญ้ดองเคราะห์ด้มคเองอวัอสภาพแสะรงเส?มความประพฤตเสก พ.ค “ ที่เสนอโคย

รานักงานคณะก??มกา?รงเอ?มแสะป?ะอานงานเยาาขนแห่งขาด รานักนายก?ฐมนตรี 

รายอะเซียคป?ากฎตามราเนาหนังเอที่รงมาพ?อมนี้

/ก?ะท?วงศึกษารกา?...
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ก?ะห?วงศึกษาชิกา?พิจารณาน#)เน้นว่า ร่างพ?ะ?าชบัญฤ]ชิสงเคราะห์

^มค?*งสจั'สรภาพแสะสิ่งเสริมความป?ะพฤดีเศึก พ.ค รึงเสนอโคยสิ่านักนายกรัฐมนตรี
อบับข้มีสา?ะสิ่าพัญค?อบคธุมตึงร่างพ?ะ?าชบัญทุ่}ดีสิ่งเสริมความป?ะพทุสนักเรียนแสะ

นักศึกษา พ.ค.......ที่ก?ะท?วงศึกษาชิกา? ได้เสนอต่อสิ่านักเสขาชิกา?คณะรัฐ์^นตรีไจัน#)

แสะเน้นว่าร่างพ?ะ?าขบัญญ้ชิ*ป'บเ[ยังมีสาระสิ่าพัญที่จะสิ่งผสใด้เด้กได้?นกา?พัฒนาแแะ 

เ กา?^มค?องในหางที่เหมาะสมร่งiนเป็นกา?เสนอร่างกฎหมายเพื่อ?องรับ์คามมาตรา 53 น*ะ 

f มาตรา 80 ของรัฐส??มผูญแห่ง?าขอาณาจัก?ไทย ข่เทสพัก?าช 2540 แสะ?อง?บตามแผน 

พัฒนาเด้กแสะเยาวชน แสะตามอไ{ยัญญาว่าด้วยชิหชิเด้กด้วย ด้งนันก?ะห?วงศึกษาชิกา? 

จึงได้กา?สนับสโ{นร่างพ?ะ?าชบัญฤฐดิ สงเคราะห^ค?องสจัสรภาพแสะสิ่งเสริมความ
ป?ะพฤชิเด้ก พ.ค.......อบับที่สิ่านักนายกรัฐมนตรีเสนอเพื่อเป็นร่างพ?ะ?าชป็ญทุ่}ลิหยักใน

กา?พิจารณา ชองคณะ?ฐมนต่ร่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโป?คทราบ

ขอแสคงความนับถือ

(นายสมพักค ป?คนานันททุ*) 

?3มนดรีว่ากา?ก?ะท?วงศึกษาชิกา?

สิ่านักงานปยัคท?ะท?วง 

ก*งอดีกา?

โท?.2802866
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ด่วนทีสุด
บันทึกขอความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มวินัยและนิติการ โทร. 1024-1026 

ที่ ศธ0501.05/ Jt/Jt วันที่ /(? มิธุนายน 2542
เร์อง ร่างพระราชบัญญ้ติเกี่ยวด้วยการเงิน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสิอกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กองนิติการ ที่ ศธ0204/6117 ลงวันที่ 8 มิดุนายน 2541 แจ้งว่า สำนักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเนินว่า สมควรไข้ร่างกฎหมาย

(ร่างพระราชบัญญติสงเคราะห์และคุมครองสวัสติภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ.......  )

ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี 

และเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการเคยมีหนังสิอลังการมอบหมายกรมพลศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง 

ตำเนินการพิจารณาให้ได้ข้อยุติ และแจ้งผลการดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 

เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กรมพลศึกษาขอเรียนว่า เรื่องนี้ได้พิจารณาเป็นข้อยุตแล้วว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

สมควรให้การสนับสนุน “ร่างพระราชบัญญ้ติสงเคราะห์ค้มครองสวัสติภาพและส่งเสรีม

ความประพฤติเด็ก พ.ศ ’’ ซึ่งได้นำ ปว. 294 และปว. 132 มาตำเนินการปร้บปเงและจัดทำ

เป็นร่างกฎหมายเพิยงฉบับเดียว และคณะทำงานปรับปชุงยกร่างกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วบุคคล 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก และเยาวชน หรีอเป็นหน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัต  ิ

ตามร่างพระราชบัญญํตินี้ ซึ่งประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนาคุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรีม 

และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ฝ่าย'วิชาการ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด 

ผู้แทนกรมพลศึกษา ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน โดยมีนิติกร 

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรีมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ 

(ดังรายละเชืยดตามสำเนาบันทึกข้อความกรมพลศึกษา สำนักงานเลขานุการกรม ที่ ศธ 

0501.05/1222 ลงวันที่ 22 กันยายน 2541 ที่แนบมาพรัอมนี้)

ในการนี้ กรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ นายสติย์ พันธวงค์ หัวหน้ากลุ่มวินัย 

และนิติการซึ่งเป็นผู้แทนกรมพลศึกษาในคณะทำงานยกร่างกฎหมายนี  ้ได้ประสานงานติดตาม 

กับสำนักงานคณะกรมการส่งเสรีมและประสานงานเยาวชนแห่งชาดิถีงความคืบหน้า

ของร่างกฎหมายนี้ปรากฎว่า



ของร่างกฎหมายนี้ ปรากฎ'รา ร่างกฎหมายนี้ได้ฝานการพิจารณาแกัเ.ชกสั่นกรองจากคณะ 

กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต  ิ(กยช.) โดยมี ท่านรชิงนายกfฐมนตรี 

(นายปัจจะ เกสรทอง) เป็นประธานฯ และคณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาแส่ไขแสะกสั่นกรองแลัว 

จำนวน 6 ครั้ง ปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 

ได้มีหนังแอที่นร1701 /5740ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 เรึ่อง ร่างพระราชบัญญติสงเคราะห์

ค้มครองลวัสดภาพและส่งเสริมความประพฦติเด็ก พ.ศ...... ถึง ปลัดส่านักนายก!'ฐมนตรีเพื่อนำ

เสนอร่างกฎหมาย1นี้ต่อคณะรุฐมนตรี โดยมีเอกสารที่นำเสนอไปพ?อมกับหนังลึอนี้ คึอ

(1) ร่างพระราชบัญญ้ติสงเคราะห์!*(มครองสวัสติภาพและส่งเสริมความประพฤติ

เด็ก พ.ศ......

(2) บันทกหลักการและเหตุผล

(3) บันทกวัเคราะห์สเป

(4) ตารางเปรยบเทิยบ ปว.294 ปว.132 และร่างพระราชบัญญตินี้

(5) เอกสารรายงานการประชุมการพิจารณาแส่ไขกสั่นกรองของ (กยช.),.

จำนวน 6 ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วยโปรดนำเสนอ 

ท่านรรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไปด็วย จุะเป็นพระคุณยิ่ง

ร**(

(นา{]สวรรณ เ^สุจริต)

อธิบดีกรมพลศึกษา

กก.สป.สช.m3tr
^^1.ย,.25^4

m «vnพ. Manu .c



บันทึกข้อความ

ต่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมแทะประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โทร. 651-6604
ที่ นร.1701/ 5า-4.เ; วันที่ V\ มีนาคม 2542

ทอง ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ ผู้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรั้มความประพฤติเด็ก พ.ค.......

เรีธน ปลัดส่านักนายกรัฐมนคร

ด้วย คณะกรรมการส่งเสรมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ได้มีมติในการ 

ประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่8เมษายน2541 ให์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมและประสานงาน 

เยาวชนแห่งชาติ (สยช.) นำร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ และด้มครองสวัสดีภาพเด็กและเยาวชน

พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญฌัติส่งเสรมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ.ศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเน้นการร่างขนไปดำเน้นการพิจารณาปรับป}งและจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัต  ิ

ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงฉบับเคียว แล้วนำเสนอ กยช. เพื่อพิจารณาให์ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐ

มนตรีต่อไป

สำนักงานฯ ได้แต่งทั้งคณะทำงานเพื่อดำเน้นการปรับป}งร่างกฎหมายตามมติ กยช. 

ประกอบด้วย นายจรญ ภักดีธนากุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นประธานคณะทำงาน รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการล่งเสรมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ฝายวิชาการ) ผู้แทนสำนักงานลัยการสุงสุค 

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน เป็นคณะ 

ทำงาน โดยมีเจาหนัาที่ของสำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระ 

ราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างด้น และเห็นควรที่จะรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นฉบับ 

เคียว โดยจัดท้าเป็น ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ ผู้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรมความประพฤติเด็ก

พ.ศ....... และไต้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อ กยช. เพื่อพิจารณาในการประชุมโดยตรงอย่าง

ละเอียดถึง3ครั้งด้งนี้ การประชุมครั้งที่3/2541 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ครั้งที่4/2541 เมื่อ 

ว้นที่ 27 สงหาคม พ.ศ. 2541 ครั้งที่ 5/2541 เมื่อว้นที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และจากการประชุมครั้งที่ 

6/2541 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 กยช.จึงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ

/.สงเคราะห์...

1.



สงเคราะห์ ^มครองสว้สคภาพแอะส่งเสรมความประหฤคํเที่ก พ.ศ...... แทะมอบหมายให้ no*. ใ!าเสนอ
ค!นะรฐมนครึคือไป รายอะเอขคปรากฏิคามเอกสารที่ส่งมาด้วยหด้อมนี  ้จำนวน 150 ชุค

ชิงเรึยนมาเที่อไปรคคืาเน้นการเพอนำเสนอร่างพระราชบญญัคคบ้บนี้คือที่ป!ะชุมคอเะ 

ด้ฐมนครึคือไป ชิกเป็นพระธุ!นยํ่ง

(นางธุไรวรรอเ ห*คกส) 
เอชาธ การ rcur กรรมการส่งเพฺ 

แอะประอาน-งานillาพรนนพพพ


