
การพฒันาระบบ
คุ้มครองเดก็ในยคุดิจิทลั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรมกิจการเดก็และเยาวชน



เส้นทางการปกป้องคุ้มครองเดก็ในประเทศไทย

อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ
เดก็

พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ 
พ.ศ. 2546

การพฒันาระบบและ
กลไกการคุ้มครองเดก็
ต้องเร่ิมในระดบัชุมชน

ยทุธศาสตรก์ารคุ้มครอง
เดก็แห่งชาติ พ.ศ. 2560 –

2564

ระบบคุ้มครองเดก็
ครอบคลมุทกุจงัหวดั กทม. 

และเมืองพทัยา

2535 2546 2551-2559 2560-2564 อนาคต

การเข้าเป็นภาคี
อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ

เดก็

ข้ อ  1 9  “ รัฐ ภ า คี จ ะ ต้ อ
ด า เ นิ น ม า ต ร ก า ร ท่ี
เหมาะสมเพ่ือคุ้ มครอง
เด็กจากความรุนแรงทุก
รปูแบบ

การประกาศใช้กฎหมาย     
ว่าด้วยการคุ้มครองเดก็

o บทบาทบุคคลแวดล้อม
เดก็ 

o มาตรฐานการดแูลเดก็ 
o แนวปฏิบติัการสงเคราะห์

และคุ้มครองสวสัดิภาพ
เดก็ 

กลไกการคุ้มครองเดก็

o โครงการน าร่องระบบเฝ้า
ระวงัเพ่ือการคุ้มครองเดก็ 
(Child Protection 
Monitoring and Respons 
System CPMRS) 

ยทุธศาสตร์
การคุ้มครองเดก็ฉบบั

แรก

วิสยัทศัน์
ระบบคุ้มครองเดก็

o ร่าง พรบ.คุ้มครองเดก็ฉบบั
ใหม่

o ปกป้องคุ้มครองเดก็ ป้องกนั
เชิงรกุ 

o ชุมชนเป็นฐานการท างาน

o ครม. เหน็ชอบ 1 ส.ค. 60 
o 6 ยทุธศาสตร ์ 
o การขยายระบบคุ้มครอง

เดก็คลอบคลมุทุกจงัหวดั
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สาระส าคญั
o ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการปฏิบติัต่อเดก็ เพ่ือให้เดก็ได้รบัการ

อปุการะเลีย้งดู อบรมสัง่สอน และมีพฒันาการท่ีเหมาะสม
o ป้องกนัมิให้เดก็ถกูทารณุกรรม ตกเป็นเคร่ืองมือในการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรม

o ก าหนดวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเดก็
ระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชน

คณะกรรมการ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีo พนักงานเจ้าหน้าท่ีสงเคราะหเ์ดก็และคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็ (หมวด 3 
และ 4) ผา่นการอบรม และแต่งตัง้โดย รมว.พม. 
1,113 คน

o พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (หมวด 7)
ผา่นการอบรม และแต่งตัง้โดย รมว.ศธ. 2,1620 คน  

กองทนุคุ้มครองเดก็

กลไกการคุ้มครอง
เดก็

“เดก็” เดก็ท่ีพึงได้รบัการสงเคราะห ์(ม.32) เร่ร่อน ก าพร้า ถกูทอดท้ิง/พลดัหลง ผูป้กครองไม่สามารถ
อปุการะเลีย้งด ู/ มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม ได้รบัการเลีย้งดโูดยมิชอบ ถกูใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถกูทารณุกรรม พิการ อยู่ในสภาพยากล าบาก

เดก็ท่ีพึงได้รบัการคุ้มครองสวสัดิภาพ (ม.40) ถกูทารณุกรรม เส่ียงต่อการกระท าผิด ประพฤติตน
ไม่สมควร ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกบับคุคลท่ีน่าจะชกัน าไปในทางกระท าผิด อยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานท่ีอนัอาจ
ชกัน าไปในทางเสียหาย ต องหาว ากระท าผิดแต อายยุงัไม ถึงเกณฑ ต องรบัโทษฯ / ศาลหรือ
ผอ.สถานพินิจฯ ส งมารบัการคุ้มครองสวสัดิภาพ / ประกอบอาชีพท่ีน าจะเกิดอนัตรายแก ร างกาย
หรือจิตใจ / หรือประกอบอาชีพในบริเวณท่ีเส่ียงอนัตราย / อาศยัอยู กบับคุคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีน า
สงสยัว าประกอบอาชีพไม สจุริตหรือหลอกลวงประชาชน

สนับสนุน

สงเคราะห ์
คุ้มครองสวสัดิภาพ
ส่งเสริมความประพฤติ

มาตรา 22 การปฏิบติัต่อเดก็ไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส าคญัและไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม
มาตรา 23 ผูป้กครองต้องให้การอปุการะเลีย้งด ูอบรมสัง่สอน พฒันาเดก็ ตามมาตรฐานขัน้ต า่ฯ 
และต้องคุ้มครองมิให้ตกอยู่ในภาวะอนัน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
มาตรา 24 ปลดักระทรวง ผวจ. ผอ.เขต นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ หวัหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ หรือ
ผูบ้ริหาร อปท.    มีหน้าท่ีคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็ท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ 
มาตรา 29 ผูใ้ดพบเหน็เดก็ตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รบัการสงเคราะหห์รือคุ้มครองสวสัดิภาพ จะต้อง
ให้การช่วยเหลือเบือ้งต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผูมี้
หน้าท่ีคุ้มครอง       สวสัดิภาพเดก็ตามมาตรา 24 โดยมิชกัช้า

รายบคุคล 

o คกก.คุ้มครองเดก็แห่งชาติ ปธ. : รมว.พม. เลขาฯ : รอง อดย. 
o คกก.คุ้มครองเดก็ กทม. ปธ. : ผูว่้าฯ กทม. เลขาฯ : ผอ.ส านักพฒันาสงัคม
o คกก.คุ้มครองเดก็จงัหวดั ปธ. : ผวจ. เลขาฯ : พมจ. 
โดย ปธ. มีอ านาจแต่งตัง้ คกก.คุ้มครองเดก็อ าเภอและต าบล  

บคุคลซ่ึงมีอายตุ า่กว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลนิุติภาวะด้วยการสมรส



ยทุธศาสตรท่ี์ 6
การประสานงานระหว่างประเทศ

1. ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ของ
องคก์ารสหประชาชาติ

2. กรอบความร่วมมือข้ามชาติ
3. แผนงานตามกรอบความ
ร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
การเสริมพลงั

บุคคลแวดล้อมเดก็ 
1. กลไกเข้าถึงเดก็และครอบครวั
2. กลไกการบัฟังความคิดเหน็ของ
เดก็
3. ศกัยภาพบคุลากรระดบัท้องถ่ิน 
4. บทบาทครอบครวั ชุมชน

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบ

วิชาชีพ
1. ระบบการปฏิบติังานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
2. ระบบการท างานทีมสหวิชาชีพในทุกระดบั
3. การประเมิน รบัรองมาตรฐานกลางทางวิชาชีพ
4. ข้อมลูความจ าเป็น ความต้องการจ านวนบคุลากร
5. หน่วยงานระดบัชาติและระดบัภมิูภาค 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5
ระบบและกลไกการบริหารจดัการ
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือบรูณาการข้อมลู
2. ระบบการจดัการความรู้
3. ระบบการติดตามและประเมินผล 
4. ความสามารถฝ่ายเลขานุการ คกก. คุ้มครอง
เดก็
5. การจดัสรรงบประมาณ กองทุนคุ้มครองเดก็
6. การปรบัปรงุกฎหมาย

ยทุธศาสตรท่ี์ 3
การมีส่วนร่วมเครือข่ายจิตอาสา

1. การขยายเครือข่ายจิตอาสาบคุคล ครอบครวั 
ชุมชน  
2.การขยายจิตอาสาของภาคีเครือข่ายองคก์รธรุกิจ
3. แรงจงูใจและรปูแบบการปฏิบติังานของจิตอาสา
4. แนวทางปกป้องคุ้มครองเดก็จากความรนุแรง           
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดก็ทกุคนอยู่ดี มีสขุ ปลอดภยั
ในครอบครวั ชมุชน สงัคม

แวดล้อม
ท่ีคุ้มครองและดแูล

ยทุธศาสตรท่ี์ 4
มาตรฐานการจดับริการต่อเน่ืองและครบวงจร

1. กลไกคุ้มครองและจดัสวสัดิการส าหรบัเดก็ระดบัท้องถ่ิน  
2. แนวปฏิบติังานมาตรฐานตามความจ าเป็นความต้องการของ
เดก็ 
3. เกณฑช้ี์วดัการติดตามและประเมินผลการจดับริการ 
4. กลไกก ากบัติดตามและประเมินผลการจดัการราย
กรณี

ยทุธศาสตรก์ารคุ้มครองเดก็แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
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แนวปฏิบติัการคุ้มครองเดก็ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

1. คดัเลือก อปท. และจดัตัง้คณะกรรมการศนูยช์มุชนคุ้มครองเดก็ใน
ระดบัท้องถ่ิน
2. อบรมหลกัสตูรวิทยากรแกนน าเพ่ือพฒันาระบบคุ้มครองเดก็ในระดบั
ท้องถ่ิน 
3. คดักรองเดก็ โดยใช้แบบคดักรองการเล้ียงดเูดก็ตามมาตรฐานขัน้ต า่ 
(CMST) 
4. ประชมุวางแผนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็กลุ่ม
เส่ียง 

(ธงแดง) และเดก็กลุ่มเฝ้าระวงั (ธงเหลือง)
5. จดักิจกรรมเชิงป้องกนั/ส่งเสริมพฒันา เน้นประเดน็ท่ีตอบสนองความ
ต้องการ
ของเดก็และชมุชน

6. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการคุ้มครองเดก็
จงัหวดั

และคณะกรรมการคุ้มครองเดก็อ าเภอ (หากมี)  



ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการคุ้มครองเดก็

o ระบบรบัแจ้งเหต ุส าหรบัประชาชน อาสาสมคัร
และองคก์รเครือข่าย 

o ระบบการคดักรองส าหรบั อปท. 
o ระบบส าหรบัพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการวางแผน       

การช่วยเหลือ และการติดตามการช่วยเหลือ

แบบคดักรองเพ่ือสนับสนุน
การเลี้ยงดเูดก็ตามมาตรฐานขัน้ต า่
o เคร่ืองมือค้นหาเดก็ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

สอดส่องติดตามปัจจยัเส่ียงท่ีก่ออนัตรายแก่เดก็
o แบง่ข้อค าถาม 5 ด้าน รวม 32 ข้อ 

สขุภาพกาย สขุภาพจิต ศกัยภาพของผู้ปกครองในการดแูล
เดก็ 

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและครอบครวั กฎหมาย

สหวิชาชีพ
o พม. ONE HOME โดยมีบา้นพกัเดก็และ

ครอบครวัเป็นหน่วยงานประสานกบั 
อปท. 

o ร่วมกบัทีมสหวิชาชีพระดบัพืน้ท่ี อ าเภอ 
และจงัหวดั

หลกัสตูรฝึกอบรม
วิทยากรแกนน าหลักสูตร  “การพัฒนา
ศกัยภาพผู้ปฏิบติังานในระบบคุ้มครองเด็ก
ระดบัท้องถ่ิน” 
ส าหรบัคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครอง
เดก็ และ
อาสาสมคัรในพืน้ท่ี

เครือ่งมือส าหรบัผูป้ฏิบติังานคุ้มครองเดก็ระดบั
ท้องถ่ิน



มาตรฐานการปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
1. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 4 ข้อ รวม 14 ข้อย่อย
• ยึดถือและปฏบิตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
• ใช้วิจารณญาณในการปฏบิตังิานบนฐานความรู้ ทักษะ ทัศนคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
• เคารพกฎหมายคุ้มครองเด็กและไม่ใช้ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจเพื่อประโยชนส์ว่นตน
• เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย ์สิทธิความเป็นส่วนตวั รักษาความลับผูใ้ช้บรกิาร

5. มาตรฐานด้านการนิเทศงาน 8 ข้อ

• หน่วยงานด้านคุ้มครองเด็กต้องจัดให้มีผู้นิเทศงานให้กับนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานคุ้มครองเด็กที่ขาดประสบการณ์หรือมีประสบการณ์จ ากัด
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เป็นผู้นิเทศงาน จะต้อง

• สอนงานหรือชี้แนะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์/พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน

• ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ผ่านการให้การปรึกษาแบบเพื่อนร่วมวิชาชีพและต่างวิชาชีพ 
• ให้ค าแนะน าและแนวทางในการประเมินเด็กและครอบครัว ความเสี่ยง ทรัพยากร 

สภาพแวดล้อมของเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
• ติดตามก ากับผลการด าเนินงานนักสังคมสงเคราะห์ฯ ภายใต้การนิเทศอย่างเป็นระบบ
• สร้างให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมระหว่างการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ พัฒนา

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ติดตามผลการท างาน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
• มีความเข้าใจ และสามารถสะท้อนความแตกต่างหลากหลาย อันเป็นผลจากวัฒนธรรม 

ศาสนา ชาติพันธุ์ อายุ เพศ ความพิการ และอื่น ๆ 
• สามารถแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกรณีที่มีข้อจ ากัดในเชิง

โครงสร้างองค์กร บรรยากาศในองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรที่มีต่อ การจัดบริการ 
โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพ

2. มาตรฐานด้านความรู้ 9 ข้อ 
• ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิเด็กและสังคมสงเคราะห์ ค่านิยม หลักการ จริยธรรม กระบวนการ 

และวิธีวิทยาทางสังคมสงเคราะห์
• แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท างานกับเด็ก ครอบครัว ชุมชน การสร้างเครือข่าย 

และการท างานสหวิชาชีพ 
• วิธีการแก้ไข ป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและสังคม รวมถึง

พลวัตของปัญหาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 
• ประเด็นทางกายจิตสังคม จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความผิดปกติ

ทางจิต และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
• เจตนารมณ์ หลักการ และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่ส าคัญ 
• การท างานกับครอบครัวให้มีความเข้าใจและทักษะในการเล้ียงดูเด็ก
• การท างานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เด็กติดเชื้อ HIV ติดสารเสพติด พิการ โยกย้ายถิ่นฐาน ฯลฯ
• ที่มาและผลกระทบของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีต่อเด็กและครอบครัว
• แหล่งทรัพยากร บุคคล และหน่วยงานที่ให้บริการแก่เด็กและครอบครัว

3. มาตรฐานด้านทักษะและกระบวนการปฏิบัติงาน 10 ข้อ
• ทักษะพื้นฐาน เช่น การซักถาม การสังเกตและให้การปรึกษา รู้จักแหล่งให้บริการต่าง ๆ
• ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพหรือทักษะการสร้างความไว้วางใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
• ทักษะในการรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อเท็จจริง ใช้เครื่องมือตรวจวัดและหรือแบบทดสอบ
• การบันทึกข้อมูลในสาระส าคัญ
• ใช้เครื่องมือประเมิน 4 ชิ้น คือ ประเมินร่างกาย จิตใจ และสังคม ประเมินความเสี่ยง 

ประเมินครอบครัวของเด็ก และประเมินความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัว     
โดยต้องประเมินและจัดท าแผนให้บริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

• ประเมินความเสี่ยงและอันตรายเฉพาะหน้าซึ่งควรตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
• ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการจ าเป็นเฉพาะหน้า
• สามารถประสานส่งต่อความรับผิดชอบให้หน่วยงานและผู้ประกอบวิชาชีพตามแผนให้บริการ
• ติดตามผลการด าเนินการตามแผนให้บริการ และติดตามกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่และ

สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนแผนการให้บริการให้สอดคล้อง เหมาะสม
• ทักษะการสื่อสารกับเด็ก ครอบครัว และชุมชน ไกล่เกลี่ยประนีประนอม จัดการความขัดแย้ง

4. มาตรฐานด้านการประสานความร่วมมือ 4 ข้อ
• บริหารจัดการทรพัยากรและประสานความร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/เครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก

และครอบครัวตามแผนการให้บริการ
• ประสานความร่วมมือกับครอบครัว เครือญาติ ชุมชน เพื่อร่วมก าหนดวิธีการและแผนช่วยเหลือระยะยาว
• ประสานความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องสาเหตุและมูลเหตุของความขัดแย้ง ร่วมกันวิเคราะห์ ก าหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละสาเหตุหรือมูลเหตุ 
• ให้ข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ระบบคุ้มครองเด็กจัดบริการอย่างเหมาะสมทั่วถึง และเป็นธรรม

5 
มาตรฐาน 



กระบวนการปฏิบัติงาน 8 กระบวนการตามคู่มือการด าเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์
การสรรหา ประเมิน 

และการขึ้นทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์
ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การยื่นสมัคร 

การปฐมนิเทศ และการพิจารณาการข้ึนทะเบียน
การประเมินเด็กเข้าสู่ครอบครัวอุปถัมภ์

ผ่านการจัดท าแผนจัดการรายกรณี 
(Care Plan) และทบทวนการเลี้ยงดู

การพิจารณาจัดให้เด็กได้อยู่ใน
ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะสม

ผ่านการพิจารณา
โดยคณะท างานครอบครัวอุปถัมภ์จงัหวัด

การเตรียมความพร้อมเด็กและครอบครัว
เข้าสู่ครอบครัวอุปถัมภ์

ผ่านการให้ข้อมูล สร้างสัมพันธภาพ 
การมีส่วนร่วม สร้างความความเข้าใจ 

และการให้ความรู้

2
1

3

5
4

8

7

6

การดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
ผ่านการสร้างข้อตกลง การให้ความรู้ 
การสนับสนุนการตดิตามการเลีย้งดู

การด าเนินการเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวถาวร
หรือการเลี้ยงดูเด็กระยะยาวในลักษณะอื่น

ผ่านการทบทวน Care Plan (หรือ Permanency Planning) เป็นระยะ
สนับสนุนการด ารงสมัพนัธภาพระหว่างเด็กและครอบครัวโดยก าเนิด

ที่มีความหมายส าหรับเด็ก และการตดิตามท างานกบัครอบครัว
โดยก าเนิด เครือญาติ  ครอบครัวบุญธรรม

การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
และครอบครัวอุปถัมภ์ในการแยกจาก

ผ่านการจัดแผนการย้ายเด็ก และการเตรียมความพร้อม
เด็กและครอบครัว ในการแยกจากกรณีต่าง ๆ

การยุติการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
และการทบทวนสถานะ

ผ่านการพิจารณาเงื่อนไขการยุติที่ก าหนด 
การยุติอย่างเป็นทางการ และการทบทวนสถานะ



คลิกเพื่อ
ชมวีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=OkhshKvscuE


ระบบรับแจ้งเหตุ

รายงาน
สรุปจ านวนการรับแจ้งเหตุตามประเด็นต่าง ๆ 
เช่น สถานะรายการ เพศ อายุ สภาพปัญหา

ช่องทางการรับแจ้งเหตุ
App คุ้มครองเด็ก

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 
บุคคล/หน่วยงานน าส่ง 

Walk in
…

รายการแจ้งเหตุ
ข้อมูลการแจ้งเหตุเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
• ข้อมูลผู้แจ้งเหตุ
• ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือ
• สภาพปัญหา
• ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ
• การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
• ภาพ / เอกสารประกอบ
• สถานะการด าเนินการ



ระบบคัดกรอง CMST 

➢ ข้อมูลผู้เก็บข้อมูล (อปท.)
➢ ข้อมูลเด็ก / ครอบครัว
➢ ประวัติการคัดกรองเด็ก

ท าแบบคัดกรอง 32 ข้อ
ผ่านค าตอบ ใช่ / ไม่ใช่

2. ผลการคัดกรอง CMST
แบ่งเป็น 3 สถานะ

o กลุ่มปกติ : ตอบใช่ 1 – 2 ข้อ
o กลุ่มเฝ้าระวัง : ตอบใช่ 3 – 4 ข้อ
o กลุ่มเสี่ยง : ตอบใช่ 5 ข้อขึ้นไป  

ติดตามผลการคัดกรอง

ระบบการจัดการรายกรณี

3. ติดตามผลการคัดกรอง CMST

1. บันทึกแบบคัดกรอง CMST

ด าเนินการเพิ่มเติม
เน้นกลุ่มเฝ้าระวัง / กลุ่มเสี่ยง

แผนการช่วยเหลือและการ
ด าเนินการเบ้ืองต้น



ระบบสารสนเทศการจัดการรายกรณี

ผู้จัดการรายกรณีหน.หน่วย / ผู้นิเทศ

สหวิชาชีพ

เครือข่าย

ครอบครัว

ชุมชน
เด็ก

รายการเคสที่รอด าเนินการ ข้อมูลการจัดการรายกรณี รายงาน
• ข้อมูลเด็กส่งมาจากระบบรับแจ้งเหตุ
• และระบบการคัดกรอง 
• หน.หน่วย พิจารณารับเข้ากระบวนการ

และมอบหมาย CM

• ข้อมูลเด็กส่งมายัง CM
• CM ด าเนินงานตามกระบวนการ

และบันทึกข้อมูลเด็ก

• รายงานสรุปจ านวนผู้ใช้บริการ
จ าแนก เช่น ภายใน/นอก อายุ 
เพศ สัญชาติ สภาพปัญหา สถานะ 

1 2 3

อปท.

เครือข่ายเด็กเยาวชน



ระบบสารสนเทศการจัดการรายกรณี : ข้อมูลการจัดการรายกรณี

สืบค้นข้อเท็จจริง 
การสืบหาข้อมูลของเด็ก 
ครอบครัว และเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินสภาวะ
การประเมินปัญหา

และความต้องการของเด็ก 
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 

แผนการให้
ความช่วยเหลือ

การก าหนดเป้าหมาย 
ความต้องการระยะสั้น / ยาว

IDP และ Care Plan

ผลการให้
ความช่วยเหลือ

การด าเนินการตามแผน

ติดตามประเมินผล 
/ ยุติบริการ

การส่งต่อบริการหรือ
ยุติบริการด้วยเหตุต่าง ๆ



ระบบสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก

1
2

๕
๔

๓

ค้นหา - ๓
o หมายเลขบัตรประชาชน
o พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ / เจ้าหน้าที่นิเทศ) 
o หน่วยงาน
o การศึกษา
o สถานะบัตร 2 - หนังสือค าสั่ง

o ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
o ค าสั่งต่ออายุบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯรายงาน - ๔

o อัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่
o ความต้องการการพัฒนา
o การฝึกอบรม
o ผลการปฏิบัติงาน

๕ - การนิเทศงาน
o ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

(อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการนิเทศ) 

๑ - ผู้ปฏิบัติงาน
o พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่นิเทศ  
o ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ต าแหน่ง/หน่วยงาน

สังกัด การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
o ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมและการฝึกอบรม



ระบบสารสนเทศดา้นสวัสดิการเด็ก 

ครอบครัวอุปถัมภ์

สวัสดิการเด็ก :
การค้นหาประวัติการรับสวัสดิการของเด็กเฉพาะราย

สวัสดิการเด็ก

ครอบครัวอุปถัมภ์ :
การบันทึกข้อมูลและสถานะผู้สมัครครอบครัวอุปถัมภ์ 

การขึ้นทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์
และประวัติการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ของหน่วยงาน

เชื่อมโยงระบบการจัดการรายกรณี 
: การวางแผนและบันทึกผลการดูแลเด็กในครอบครัว
โดยก าเนิด / ครอบครัวทดแทนช่ัวคราวและถาวร 

ในการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ 
การสนับสนุนและติดตามการเลี้ยงดู และการยุติการเลี้ยงดู

เชื่อมโยงระบบการจัดการรายกรณี 
: การจัดบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก 

เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ เงินสงเคราะห์เด็ก 



การขึ้นทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์

01

02

03
04

05

06

หน่วยงานรับสมัคร
(พมจ./สถานฯ/บพด.)

หน่วยงานรับค าขอ
(สถานฯ/บพด.) เยี่ยมบ้าน/ 

ปฐมนิเทศ
ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม

ประเมินครอบครัว/ 
บุคคลอ้างอิง

พิจารณาอนุมัติ
ขึ้นทะเบียน

ก่อนการอนุมัติขึ้นทะเบียน
ข้อมูลผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ดูแลหลัก / 

ความประสงค์รับเด็ก / เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
/ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

หลังการอนุมัติขึ้นทะเบียน
หน่วยจัดบริการ ค้นหา/คัดเลือก

ครอบครัวอุปถัมภ์ Maching กับเด็ก 
การสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ 

(เชื่อมโยงกับระบบ CM )

สถานะการสมัคร
ผ่านการอนุมัติ
ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกการสมัคร
ยกเลิกการอนุมัติขึ้นทะเบียน



Application "คุม้ครองเด็ก" - YouTube

คลิกเพื่อ
ชมวีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=loeXBWzNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=loeXBWzNRCY
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https://qrgo.page.link/xFuJS

ส่ือประชาสมัพนัธร์ะบบสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองเดก็ 
(CPIS)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก

https://qrgo.page.link/xFuJS


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการคุ้มครองเด็ก

Child Protection Information  
System (CPIS)

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนรู้แล้ว... อย่าเฉย

ประโยชน์์ของระบบ 

เด็็ก เยาวชน และครอบครวัเข้้าถึึงการช่ว่ยเหลืือ

คุ้้้มคุ้รองได้้อยา่งรวด้เรว็แลืะปลือด้ภััย

ติิด็ติามการชว่ยเหลือเด็็กรายบุคคลเพื่ื�อวางแผน

การด้แูลืระยะสัั้�น ระยะกลืาง แลืะระยะยาว

ติิด็ติามสถานการณ์์เด็็กเพื่ื�อวางแผนเช่งิกลืย้ทธ์ ์

ท่�สั้อด้คุ้ล้ืองกับบริบทพื่ื�นท่�บทบาทหน้าท่�

หลักการของระบบ 

มารว่มเป็น็  
“เครอืข่าย

คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน”

ความร่ว่มมือร่ะหว่าง
หน่่วยงาน่วิชาชพี 

องค์กร่เอกชน่ และเคร่อื
ข่า่ยอาสาสมัคร่

เด็็กเป็น็่ศูนู่ยก์ลาง กร่ะบวน่การ่ค้�มคร่องเด็็ก
ร่ายกร่ณีเีป็น็่มาตร่ฐาน่

การ่ทำำางาน่

0 2255 5850-7, 0 2253 9116-7 
cpis@dcy.go.th

www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพื่ัฒนาสั้ังคุ้มแลืะคุ้วามมั่นคุ้งข้องมน้ษย์

 กรมกิจการเด็้กแลืะเยาวช่น



ระบบสารสนเทศ
จัดการรายกรณี
ระบบสารสนเทศ
จัดการรายกรณี

ตรวจสอบ

กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา

มอบหมายผู้จัดการรายกรณี

ประชาชนแจงเหตุ อปท. ที่มีระบบคุมครองเด็ก

CMST
32 ขอ

รับเรื่อง

สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง 

การส่งต่อและยุติบริการการประเมินสภาวะการสืบค้นข้อเท็จจริง ผลการให้ความช่วยเหลือแผนการให้ความช่วยเหลือ

ระบบตรวจสอบ
ขอมูลบุคคล

ระบบตรวจสอบ
ขอมูลบุคคล

ระบบสารสนเทศ
ผูปฏิบัติงานดาน
การคุมครองเด็ก

ระบบสารสนเทศ
ผูปฏิบัติงานดาน
การคุมครองเด็ก

ระบบสารสนเทศ
ดานสวัสดิการ

เด็ก

ระบบสารสนเทศ
ดานสวัสดิการ

เด็ก

ระบบคัดกรอง
CMST 

ระบบคัดกรอง
CMST 

ระบบรับแจงเหตุ
“Mobile Application

คุมครองเด็ก” 

ระบบรับแจงเหตุ
“Mobile Application

คุมครองเด็ก” 

คุมครองเด็ก

ฐานข้อมูลเงินสงเคราะห์/
เงินอุดหนุน
• กองทุนคุ้มครองเด็ก
• เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด

• เงินสงเคราะห์เด็ก
ในครอบครัวยากจน

• เงินอุดหนุนเด็กในครอบครัว
อุปถัมภ์

ฐานข้อมูลครอบครัว
อุปถัมภ์

กระบวนการคุ้มครองเด็กรายกรณี

ระบบ CPIS (ซี-พิส) 

ร่ะบบร่บัแจ้�งเหต ้“Mobile Application ค้�มคร่องเด็็ก” เปน็
แอปพื่ลิืเคุ้ช่ันแจ้งเหตุ้สั้ำาหรับประช่าช่น เมื�อพื่บเห็นเด็้กท่�
ตุ้องการคุ้วามช่ว่ยเหลืือ ผา่นโทรศัพัื่ท์เคุ้ลืื�อนท่� แท็บเล็ืตุ แลืะ
คุ้อมพื่วิเตุอรผ์า่นเว็บไซต์ุ

ร่ะบบคัด็กร่อง CMST เปน็สั้ารสั้นเทศับรหิารจัด้การข้อ้มูลืเด็้ก
ตุามแบบคัุ้ด้กรองเพื่ื�อสั้นับสั้น้นการเล่ื�ยงดู้เด็้กตุามมาตุรฐาน
การเล่ื�ยงดู้เด็้กขั้�นตุำา (Child Maltreatment Surveillance 
Tool – CMST) สั้ำาหรบัองค์ุ้กรปกคุ้รองสั้ว่นท้องถิึ�น

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูจั้ด็การ่ร่ายกร่ณีี เป็นสั้ารสั้นเทศับริหาร
จัด้การข้้อมูลืเด็้กตุามกระบวนการคุ้้้มคุ้รองเด็้กรายกรณี่ แลืะ
เป็นเคุ้รื�องมือสั้ำาหรับผู้จัด้การรายกรณี่ (พื่นักงานเจ้าหน้าท่�
ตุาม พื่.ร.บ.คุ้้้มคุ้รองเด็้ก พื่.ศั. 2546 แลืะผู้ปฏิิบติัุงานด้้านการ
คุ้้้มคุ้รองเด็้ก) ในการวางแผนแลืะติุด้ตุามการช่ว่ยเหลืือเด็้ก  

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูผูู้�ป็ฏิิบัติงาน่ด็�าน่การ่ค้�มคร่องเด็็ก เป็น
สั้ารสั้นเทศับริหารจัด้การข้้อมูลืพื่นักงานเจ้าหน้าท่�ตุาม 
พื่.ร.บ.คุ้้้มคุ้รองเด็้ก พื่.ศั. 2546 แลืะผู้ปฏิิบัติุงานด้้านการ
คุ้้้มคุ้รองเด็้ก แลืะเป็นเคุ้รื�องมือคุ้้นหาผู้จัด้การรายกรณี่ท่�ม่
คุ้วามเช่่�ยวช่าญ สั้อด้คุ้ล้ืองกับสั้ภัาพื่ปญัหาแลืะคุ้วามตุ้องการ
ข้องเด็้กแตุ่ลืะราย  

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูด็�าน่สวัสดิ็การ่เด็็ก เป็นสั้ารสั้นเทศัช้่ด้
สั้วัสั้ดิ้การสั้ำาหรับเด็้กแลืะคุ้รอบคุ้รัว เช่่น กองท้นคุ้้้มคุ้รอง
เด็้ก เงินสั้งเคุ้ราะห์เด็้กในคุ้รอบคุ้รัวยากจน เงินอ้ด้หน้นเด็้ก
ในคุ้รอบคุ้รัวอ้ปถัึมภ์ั แลืะการข้ึ�นทะเบ่ยนคุ้รอบคุ้รัวอ้ปถัึมภ์ั 

ร่ะบบตร่วจ้สอบข่�อมูลบ้คคล เป็นระบบตุรวจสั้อบข้้อมูลืเด็้ก
จากสั้ำานักบริหารการทะเบย่น กรมการปกคุ้รองเพืื่�อให้ผู้จัด้การ
รายกรณี่ม่ข้้อมูลืเบื�องตุ้นเก่�ยวกับเด็้ก โด้ยม่การกำาหนด้สั้ิทธ์ิ
การเข้า้ถึึง ข้อ้มูลืแลืะช่ั�นคุ้วามลัืบ

ระบบสารสน์เทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS)
CPIS คือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบรกิารด้านการคุ้มครองเด็ก และสวัสดิการสำาหรบัเด็กและครอบครวัตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ป็ระกอบ
ด้วย 6 ระบบป็ฏิิบติัการที�เชื�อมโยงกัน

ระบบสารสน์เทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย 
6 ระบบปฏิบัติการ


