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            สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
            ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
            สยามบรมราชกุมารี 
 
 

 
 
 

• จัดตั้งในเดือนมีนาคม 2527  โดยมติของที่ประชุมผู้บริหารองค์กรด้านเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศ ซึ่งมาร่วมกัน ณ ตึกสันติไมตรีท าเนียบรัฐบาล 

• จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของสมาคม เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2528 

• คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานภาพในการเป็นศูนย์กลางการประสานงานขององค์กรเอกชนที่
ท างานด้านเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย และเป็นแกนน าในการประสานงานกับภาครัฐ  
องค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2529 

• เป็นองค์กรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2543 

• ได้รับสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลอันดับที่ 634 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพขององค์กร 
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• มีองค์กรสมาชิกที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนในประเทศ จ านวน 79 องค์กร ทั้งที่เป็นองค์กร
ระดับชาติ และองค์กรท้องถิ่น 

• มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน องค์กรท้องถิ่นและองค์กรประชาชน 
ประมาณ 600 แห่ง 

• ร่วมมือกับโรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ใน 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 200 แห่ง     

• ร่วมมือกับแกนน ากระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 9 อนุภูมิภาค และ 77 จังหวัด 

• ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 5 กระทรวง 12 กรม ในการท างานเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

• ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และระหว่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานสหประชาชาติ  
16 หน่วยงาน 

• เป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนระดับภูมิภาคและโลก 5 เครือข่าย 

• ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ 40 บริษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายการท างาน 
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สอ.ดย. ริเริ่มและด าเนินโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรสหประชาชาติ โครงการหลักนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ โครงการระยะยาว และโครงการพิเศษ โครงการระยะยาวเป็นผลจากการวางแผนตามยุทธศาสตร์
หลัก โดยมีหลายโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินงาน 2-3 ปี ในขณะที่โครงการพิเศษเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการครั้งเดียวแต่มีนัยยะในระดับนโยบาย 
ของชาติ ในระหว่างปี 2550-2554 สอ.ดย. มีโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 

 
 
โครงการระยะยาวทั้ง 12 โครงการ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเด็ก โครงการตามยุทธศาสตร์การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากล าบาก และ
โครงการตามยุทธศาสตร์การเสริมพลังเยาวชน 
 

1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก  
มีโครงการ 2 โครงการในกลุ่มนี้ คือ 

• โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ 
โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะ และการมีส่วนร่วมของเด็กในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ  
ตลอดจนการเสริมพลังกลไกการคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ การด าเนินงาน
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยมีเด็กและเยาวชนแกนน าเข้าร่วม
โครงการ 350 คน กลุ่มเยาวชน 8 กลุ่ม อาสาสมัคร 240 คน และเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับ
ประโยชน์ทางอ้อมอีก 1,800 คน โครงการนี้มีระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี โดยเริ่มในปี 2549 
และสิ้นสุดในปี 2551 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการระยะยาว 

โครงการหลักของสอ.ดย. 
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• โครงการพัฒนาเครือข่ายการรณรงค์เรื่องเด็กต่างชาติในประเทศไทย และอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง 

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มในปี 2550 และมีองค์กรภาคีร่วมด าเนินการทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบข้อมูลเรื่องเด็ก
ต่างชาติ พัฒนาทักษะขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิของ
เด็กต่างชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพื่อท างานกับเด็กต่างชาติ  
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ท างานกับเด็กต่างชาติ 200 คน องค์กรที่ เกี่ยวข้อง  
100 องค์กร และเด็กต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,000 คน พื้นที่การด าเนินโครงการ
ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียตนาม และจีน รวมทั้งจังหวัดชายแดนของไทย  
7 จังหวัด ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ คือ ILO-IPEC 

 
2. การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสภาวะยากล าบาก 

โครงการในกลุ่มนี้เน้นเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ 2 โครงการ และที่อยู่ใน 
สภาวะยากล าบาก อื่นๆ 3 โครงการ คือ 

• โครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิและพัฒนาทักษะชุมชน  

บริษัท NOKIA เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 2548 และจบโครงการใน 
ปี 2552 พื้นที่ด าเนินการคือ 4 จังหวัดบนฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
นอกระบบ 386 คน และผู้น าชุมชนและผู้น าเยาวชน 410 คน กิจกรรมของโครงการเน้นการ
ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ  การพัฒนาอาชีพ
ของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบในด้านการต่อเรือไฟเบอร์กลาส และการซ่อมเครื่องยนต์เรือ  
การซ่อมจักรยานยนต์ การใช้และซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล การติดตั้งไฟฟ้า
และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาและด าเนินงานฟื้นฟูชุมชน โดยแกนน าเยาวชนและผู้น าชุมชนในพื้นที่ 
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• โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพอิสระส าหรับเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสึนามิ 

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ต้นแบบการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชนในระบบโรงเรียน  รวมทั้งการ
สนับสนุนทุนส าหรับประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้วย  โครงการนี้
ด าเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ พังงา และภูเก็ต โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง
จังหวัดละ 4 แห่ง กลุ่มเป้าหมายคือ ครู 48 คน นักเรียน 600 คน และผู้น าชุมชน 120 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 3 ปี โดยเริ่มในปี 2549 และสิ้นสุดในปี 2551 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด 

สอ.ดย. ร่วมกับ มูลนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ ด าเนินโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนเมือง โดยมีเด็กและ
เยาวชนในชุมชน พูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ 215 คน ผู้ปกครองและ
ผู้น าชุมชน 50 คน เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2551 และสิ้นสุดโครงการในปี 2554 โครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทคอมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล โดย Mrs.Neena Mehta 
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• โครงการต้นทุนชีวิตส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้นในปี 2551 และได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะเด็ก
และเยาวชน การด าเนินโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส 7 กลุ่ม คือ กลุ่มถูกปล่อยปละละเลย กลุ่มถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มที่มีปัญหา
ทางกฎหมาย กลุ่มพิการ กลุ่มยากจน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และกลุ่มในสถานการณ์
วิกฤติ จ านวนทั้งสิ้น 758 คน การพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 
การสนับสนุนให้แกนน าคิดริเริ่ม ด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง และการประเมินผล
งานของแกนน าเด็กและเยาวชนโดยชุมชน 

• โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสใน
พื้นที่โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม 

กลุ่มบริษัทในนามของโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน
โครงการนี้ ซึ่งด าเนินการในจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น  กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมชุมชน 12 
แห่ง โรงเรียน 12 แห่ง และประกอบด้วย ครู 43 คน นักเรียน 105 คน และผู้น าชุมชนและ
ผู้ปกครอง 120 คน ระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี โดยเริ่มในปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และเปิดโอกาสให้ได้ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน การปรับปรุงโรงเรียน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของชุมชน นอกจากนี้โครงการยังได้พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน ในการดูแลและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย 
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3. การเสริมพลังเยาวชน 
โครงการในกลุ่มนี้มี 5 โครงการ ซึ่งออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีทักษะชีวิต  
มีจิตอาสาและเตรียมพร้อมส าหรับการพึ่งตนเองในอนาคต 

• โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อรองรับกิจกรรมอาชีพอิสระของเยาวชน 

โครงการนี้มุ่งสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมอาชีพอิสระของเยาวชน  
และการพัฒนาต้นแบบเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 3 ปี และพื้นที่
การด าเนินงานคือ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียน 8 แห่ง ครู 48 คน นักเรียน 
600 คน ครอบครัว 600 ครอบครัว และผู้น าชุมชน 120 คน องค์กรภาคีร่วมด านินการในพื้น
ที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคธุรกิจ กระบวนการท างานเริ่มจากการพัฒนาทักษะครูใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การเสริมทักษะด้านอาชีพอิสระและการประกอบการของนักเรียน 
รวมท้ังการสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยส าหรับให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมได้น าไปตั้งต้น
ประกอบอาชีพ โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากบริษัท Lucent Technologies องค์การ 
ILO-IPEC และบริษัท 8 แห่งในประเทศไทย 

• โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 

โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2550 และจบโครงการในปี 2552 ผู้สนับสนุนคือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยร่วมกับ สอ.ดย. ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและโลกทัศน์ด้านอาชีพรวมทั้งทักษะ
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน 7 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายคือ ครู 28 คน 
นักเรียน 210 คน ครอบครัว 210 ครอบครัว และผู้น าชุมชน 70 คน นอกจากนี้โครงการได้
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระที่เยาวชนสามารถด าเนินการได้ 100 อาชีพ ทั้งในรูปของ
เอกสารและเวปไซด์ของ สอ.ดย. และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทยฯ 
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• โครงการพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชนในภาคเหนือ ที่เสี่ยงต่อการย้ายถิ่นและ
การค้ามนุษย์ 

มูลนิธิ Tiger Woods ให้ทุนสนับสนุนโครงการน้ี ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยรวมทั้งเด็กและ
เยาวชนไทยและต่างชาติ โครงการมีระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี โดยเริ่มในปี 2550 และมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและป้องกันเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสไม่ให้เป็นเหยื่อของการย้าย
ถิ่นและการค้ามนุษย์ รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตและโอกาสด้านอาชีพ ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมการประกอบอาชีพอิสระของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยโรงเรียน 12 แห่ง ครู 60 คน นักเรียน 903 คน ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน 278 คน 

• โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (Hearts Together) 

สอ.ดย.ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน Blackbox 
และองค์กร Save the Children UK ในการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยดีเด่นจ านวน 150 คน 
ให้เป็นแกนน าในการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากและการรณรงค์ป้องกัน
และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก โครงการนี้เร่ิมต้นในปี 2553 และจะสิ้นสุดในปี 2556 

• โครงการเยาวชนนักพัฒนา 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงมีพระชมมายุครบ  80 
พรรษา และทรงได้รับรางวัลจากสหประชาชาติส าหรับผลการทรงงานพัฒนาอันทรงคุณค่ายิ่ง   
สอ.ดย. ได้ริเริ่มโครงการยกย่องเชิดชูเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  โดยคัดเลือก
เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปี อย่างน้อย 80 คน ในแต่ละปีจาก 76 จังหวัด  จังหวัดละ 1 คน 
และทั่วไป 4 คน และยกย่องให้เป็นเยาวชนนักพัฒนา  โดยจะเข้ารับพระราชทานเข็มจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้สามารถท างาน
เพื่อสังคมต่อไป  โดยยึดหลักการทรงงานพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของ สอ.ดย. 
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• โครงการชั่วโมงนี.้..เพื่อเด็ก 

สอ.ดย. ตระหนักว่าภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ริเริ่ม
โครงการชั่วโมงนี้...เพื่อเด็ก ในปี 2549 เพื่อระดมสรรพก าลังของภาคธุรกิจในการรวบรวม
เงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของ สอ.ดย. และเครือข่าย กิจกรรมการ
รวบรวมทุนจัดทุกปีในเดือนกันยายน ซึ่งวันที่  20 กันยายน เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  
จนถึงเดือนธันวาคม 2553 มีบริษัทเข้าร่วมเป็นภาคี 30 บริษัท และรวบรวมทุนได้ถึง  
8,849,303.50 บาท สอ.ดย. ได้น าเงินจ านวนนี้ไปท างานร่วมกับองค์กรเอกชน 10 องค์กร  
กลุ่มเยาวชน 34 กลุ่ม และโรงเรียน 56 แห่ง โดยมีกิจกรรม 7 ประเภท คือ การพัฒนาอาชีพ
อิสระ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิต  
การส่งเสริมความเป็นผู้น า การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสั งคม และการเสริมพลัง
เครือข่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการคือ แกนน าเด็กและเยาวชน 1,535 คน  
ผู้ใหญ่ 690 คน และเด็กและเยาวชน 20,000 คน ผู้ใหญ่ 1,200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ของโครงการ 

• โครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสังคม (เยาวชน 1,000 ทาง) 
ในระหว่างปี 2550 และ 2551 สอ.ดย. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายเยาวชน 14 แห่ง 
ในการริเริ่มด าเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15 -22 ปี ให้ท างานพัฒนา 
ตามที่ได้ใฝ่ฝันไว้ มีโครงการของกลุ่มเยาวชนทีได้รับการสนับสนุนประมาณ 300 โครงการ 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะ เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดและประสบการณ์ 
เพื่อเสริมพลังให้แก่กลุ่มเยาวชนให้สามารถด าเนินงานพัฒนาสังคมตามความสนใจ 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ กลุ่มเยาวชน 300 กลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่ม 1,000 คน 
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• โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สอ.ดย. สภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และกระทรวง
ยุติธรรม ในการแสวงหา และยกย่องเชิดชูเยาวสตรีทั่วประเทศที่ท างานด้านพัฒนาสังคมหรือมี
คุณลักษณะดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวสตรีทั่วไป ปีละ 
100 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เยาวสตรีไทยดีเด่นได้รับการสนับสนุนให้ริ เริ่มและด าเนิน
โครงการเพื่อสังคม และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป 

• โครงการระดมสรรพก าลังเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติส าหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570 

โครงการนี้เป็นการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนของสังคมทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน ปี 2570
กระบวนการเน้นการประชุมระดมความคิดเห็นในระดับภาคส่วนของสังคม และระดับพื้นที่ทุก
จังหวัด การตอบแบบสอบถาม และการให้ความคิดเห็นผ่าน poll ที่พัฒนาโดยเฉพาะ ระยะเวลา
ด าเนินการ 7 เดือน ตั้งแต่กันยายน 2553 ถึงมีนาคม 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 
65,000 คน องค์กรหลักในการด าเนินงาน คือ สอ.ดย. และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยองค์การ UNICEF เป็นผู้สนับสนุน 

 






