เอกสารฉบับนี้ใช้เฉพาะ
การประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติก1ารฯ
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งขาติ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 การเสริมพลังให้บุคคลในสังคมแวดล้อมเด็กสามารถทาหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เด็ก
เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก สามารถให้ความช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็ก
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 จัดให้มีกลไกที่เข้าถึงเด็กและครอบครัว
ในการรับบริการจากรัฐ และให้การ
สนับสนุนบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้มี
ความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ปกป้องคุ้มครองและอุปการะเลี้ยงดูบุตรตาม
มาตรฐานขั้นต่่า โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
ความเสีย่ ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1.1.2 ร้อยละของฐานข้อมูลเด็ก ได้แก่
เด็กปกติ และเด็กทีต่ ้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ1

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (ดย.)
- กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.)
- กระทรวง ศึกษาธิการ
(ศธ.)
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
- มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
(มสช.)
- องค์กรพัฒนาเอกชน
มสช.ร่วมกับส่านักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข

- โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กระดับชุมชน (ดย.)
- โครงการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน (ดย.)
- โครงการคุ้มรองเด็กในระดับชุมชน (ดย.)
- โครงการเมืองที่เป็นมิตรส่าหรับเด็ก (ดย.)
- โครงการจัดท่าจัดท่าฐานข้อมูลการคัดกรองเด็ก (มสช.)
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบตั ิงานด้านการ
คุ้มครองเด็ก (กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครที่มาจากครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายต่าง ๆ)

โครงการ “พัฒนาโปรแกรมและระบบการจัดการข้อมูล ส่าหรับ
แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลีย้ งดูเด็ก”
(เป้าหมายปี 60 คือ มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล และ
ประมวลผลการน่าเสนอสถานการณ์ปัญหาเด็กแต่ละประเภทได้
เพื่อจัดท่าฐานข้อมูลสถานการณ์ปญ
ั หาเด็กในระดับพื้นที)่
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-5904487
คุณอรอุมา)

ส่านักคณะกรรมการ การ
อาชีวะศึกษา

พม และ ดย

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการจัดท่าชุดบริการสุขภาพเด็กวัยเรียน (SHSP)
Student Health Service Package : มีการพัฒนาชุดบริการ
สุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กวัยเรียน (มีชุด
ประเมินความรุนแรง)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ด้านสุขภาพ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการ
เรียนรู้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เน้นเด็กวัยเรียน อายุ 5 – 14
ปี)
- โครงการเตรียมอาชีวะศึกษา
- โครงการเยีย่ มบ้านของ นักเรียน นักศึกษา อาชีวะศึกษา : โดย
ครูเป็นผู้ท่าหน้าที่ลงเยีย่ มบ้านและมีระบบของอาชีวะอยู่แล้ว
(มีการด่าเนินงานทุกปี)
โครงการหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลกลางโดยใช้เลข 13
หลัก โดยจัดเก็บและมีข้อมูลทั้งประเทศ ซึ่งต้องมีการแยกเด็ก
เป็น (1.) เด็กที่ได้รับการคุ้มครอง (2) เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์
และ (3) เด็กที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก
เป้าหมาย
ปี 2560 มีข้อมูลเด็กทีไ่ ด้รับสิทธิ 4 ด้าน โดยต้องเก็บข้อมูลได้ทั้ง
ประเทศ
ปี 2561 มีการพัฒนาข้อมูลให้มคี วามก้าวหน้าจากเดิม
ปี 2562 เด็กสามารถเข้าถึงการคุม้ ครอง คือ หน่วยงานน่าข้อมูล
ทีม่ ีความชัดเจนไปใช้เพื่อการเข้าถึงตัวเด็ก
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564 ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางเพื่อน่าข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
โดย พม. หรือ ดย. ควรเป็นตัวหลักในการท่าให้แบบฟอร์ม
เหมือนกัน แต่ละที่มีการกรอกข้อมูลเหมือนกัน )
1.1.2 มีกลไกการพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง
เด็กจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
2) มีการจัดท่าคู่มือการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบการคัดกรองเด็ก
1 ฃ3) ร้อยละของหน่วยงานที่น่าเครื่องมือ
คัดกรองที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
1.1.3 ร้อยละของอาสาสมัครในพืน้ ที่ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
1.1.3 มีกลไกการท่างานและพัฒนา
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ได้แก่
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัคร โดยการเสริมพลังในเรือ่ ง
ความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการ
ปฏิบัติงานกับเด็ก
1.2 การเสริมพลังให้ครอบครัวและชุมชนได้
ตระหนักคุณค่าของตนเอง ปรับเปลี่ยน

มสช

- โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองเด็ก : การจัดท่าคู่มือการใช้
แบบคัดกรอง (มสช.)

มสช

- โครงการจัดท่าสื่อเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งดูเด็กอย่างเหมาะสม
และลดผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กอันเนื่องมาจาก
การเลีย้ งดู (มสช)

- กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.)

- โครงการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก / สิทธิ /การบริการส่าหรับ
เด็ก / ภัยใกล้ตัว เช่น ภัยจากออนไลน์ (ใหม่)

4
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กระบวนทัศน์เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน
พึ่งตนเองได้ บนฐานทรัพยากร ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น สามารถ
ปรับตัวให้รเู้ ท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีทักษะในการรณรงค์สื่อสาร เพื่อ
พิทักษ์สิทธิในการคุ้มครองและการเข้าถึง
ทรัพยากรส่าหรับการส่งเสริม พัฒนาและให้
ความช่วยเหลือเด็ก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาจากท้องถิ่นสู่รุ่น ประเด็น การเลี้ยง
ดูเด็กให้มีความปลอดภัยและมีพัฒนาการที่เหมาะสม / การ
สร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว (ใหม่)
(เป้าหมายปี 60 คือ เด็ก กรมส่งเสริมและพัฒนา
พิการเยาวชน เครือข่าย มี คุณภาพชีวิตคนพิการ
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กพิการ)
สค.

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กพิการเยาวชนเครือข่าย
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง

- โครงการเสริมศักยภาพครอบครัวในการดูแลเด็ก 0 – 5 ปี อยู่
ในแผนบูรณาการของครอบครัว เพื่อลดความรุนแรงเป็นการ
ท่างานเพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์
- การจัดท่าชุดความรู้ เรื่องการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
(สค.จะคิดหลักสูตร โดยอาจจะมีการประยุกต์ร่วมกับกรม
อนามัย ซึ่งให้มีการด่าเนินการใน 8 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรี
และครอบครัว)
- โครงการจัดท่าชุดความรูเ้ กี่ยวกับความรุนแรง
- กิจกรรมค่ายครอบครัว
- โครงการโรงเรียนครอบครัว มีเป้าหมายเบื้องต้น 12 จังหวัด
(งานทุกอย่างมีแผนเริ่มด่าเนินการในปี 60 และมีการท่างานผ่าน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งคนท่างานในพื้นที่
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ดย
ส่านักเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ส่านัก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
02 - 4228845

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

สป.ศธ.

1.2.1 มีการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง /ผู้ที่ดูแลเด็ก และคนในชุมชน
(เพิ่ม) (อ.เอิง)

โครงการ/กิจกรรม

ออกแบบการท่างานเอง เน้นการท่างานตามบริบทของพื้นที่)
- โครงการอุ่นไอรัก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก
พิการกับครอบครัว (เป้าหมายปี 60 คือ ครอบครัวเด็กพิการมี
ความสัมพันธ์ที่ดี และดูแลเด็กพิการอย่างถูกวิธีมีเจตคติที่ด)ี
-โครงการส่งเสริมการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่่า ปี
2561 (ใหม่) (ดย.)
- โครงการของส่านักเฝ้าระวัง สป.วธ. กิจกรรม ค่ายครอบครัว
ชุมชน สังคมเป็นสุข (เป้าหมายปี 60 คือ ครอบครัวและชุมชน
สามารถท่าหน้าที่เป็นแกนน่าในการสร้างให้สังคมเป็นสุข มี
ภูมิคุ้มกันในการด่าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม)
โครงการบวชสามเณรฤดูร้อน
- สร้างภูมิคมุ้ กันแก่กลุ่มเสีย่ งและครอบครัว เพื่อป้องกันการถูก
ล่อลวง (ปี 60 มีการอบรม / คนเข้าร่วมกิจกรรม 3,400 คน)
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตามโครงการ
ปาฏิหาริย์แห่งรัก (Miracle of life) (ปี 60 มีการอบรม 6,000
คน)
- โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (เป้าหมายปี 60 สามารถจัดอบรมได้ 2
ล้านคน และเพิ่มขึ้นทุกปี)
- โครงการอบรมความรูร้ ะบบคุม้ ครองเด็กให้กับผู้บริหาร / ผู้น่า
ชุมชน
- โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษา
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1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
รวมทั้งการเพิ่มพูนขีดความสามารถของ
บุคลากรในระดับท้องถิ่น ทั้งบุคลากร
สาธารณสุข ครู ต่ารวจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น่าชุมชน ผู้น่าทางศาสนา เด็กและ
เยาวชน ในการด่าเนินงานป้องกันเชิงรุก
ขยายระบบและกลไกเฝ้าระวัง สามารถ
วิเคราะห์จ่าแนกการปฏิบัตติ ่อเด็กโดยมิชอบ
ในทุกรูปแบบแล้วรายงานแจ้งเหตุ ส่งต่อการ

3,
00
0
ค
น

3,
00
0
ค
น

3,
00
0
ค
น

3, อปท
00
0
ค
น
หลัก
- ดย.
รอง/ร่วม
- สค. (พม.)
- สธ.
- ศธ
- มท.
- สตช.
- อปท.
- สภาเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กพิการ, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กพิการ ในสถานสงเคราะห์ โดยให้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแล
เด็กพิการตามสิทธิเด็ก ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการดูแลเด็กพิการ
(เป้าหมายปี 60 คือ พ่อแม่ผู้ปกครองมีองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ และตระหนักในเรื่องสิทธิ
เด็กพิการ)
อบรมพัฒนาศักยภาพครูผดู้ ูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กใน อปท
(3,000 คน/ปี)

- การอบรมเรื่องระบบเฝ้าระวัง /รูปแบบการปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิ
ชอบ /การรายงานแจ้งเหตุ/ ระบบการส่งต่อ (ใหม่)
- กิจกรรมการรณรงค์เรื่องการเฝ้าระวัง เช่น วินัยเชิงบวก การ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ใหม่)
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เข้ารับบริการ เข้าถึงทรัพยากรและแหล่งให้
ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทัน
การณ์

ตัวชี้วัด
ปี
60
#
เค
ส
ล
ด
ลง

เป้าหมาย
ปี ปี ปี
61 62 63
# # #
เค เค เค
ส ส ส
ล ล ล
ด ด ด
ลง ลง ลง

ผู้รับผิดชอบ
ปี
64
# ส่านักปลัดกระทรวง
เค ศึกษาธิการ
ส
ล
ด
ลง

โครงการ/กิจกรรม

มีการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ในการท่าหน้าที่ในการคุ้มครอง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ เข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหา
กรณีที่นักเรียน นักศึกษามีเหตุทะเลาะวิวาท หรือมีปัญหาอื่นๆ
ภายในสถานศึกษา เพื่อให้ค่าปรึกษาและแนะแนวทางที่
เหมาะสมส่าหรับเด็ก รวมถึงมีการจัดท่าโครงการหรือกิจกรรม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก
ในสถานศึกษา ให้มีแนวโน้มของพฤติกรรมทีด่ ีขึ้นและปัญหาลด
น้อยลง
ระบบรายงานตามพรบ.คุ้มครองเด็ก มาตรา 29 เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารท่าให้เห็นสถานการณ์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิด
อาสาสมัคร และการท่างานที่เข้าถึงเด็กที่ประสบปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว (เสนอโดย อ. อภิญญา)
- ควรมีการจัดท่าข้อมูลข่าวสารระบบการเข้ารับบริการ, ระบบ
ส่งต่อบริการให้กับเด็กและครอบครัว
- ควรท่าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเด็กตั้งแต่การเข้าถึงบริการ ขั้นตอนการ
รับบริการ
- การท่างานกับผู้น่า ทั้งผู้น่าชุมชน ผู้น่าในสถานศึกษา คือ การ
ท่างานกับกลุ่มผู้บริหาร โดยให้ความรู้เพื่อให้มีความเข้าใจใน
เรื่องของระบบคุ้มครองเด็กตามบทบาทที่เขาต้องมีส่วนร่วมหรือ
ต้องรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

1.3.1 มีการศึกษา ทบทวนเครื่องมือ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องมือคัด
กรองเด็กที่มีมาตรฐาน
1.3.2 มีการศึกษาถึงการขยายผลเรื่องการ
ดูแลเด็กแบบทางเลือก (Alternatives
Care) เรื่องครอบครัวอุปถัมภ์ โดย
ครอบครัวหรือเครือญาติที่จะให้การดูแล
เด็ก
1.4 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน
เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและคุ้มครองใน
บรรยากาศของครอบครัวหรือชุมชน โดย
ทดแทนการน่าเด็กเข้าอยู่ในความดูแลของ
สถาบัน ที่ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในการ
คุ้มครองดูแลเด็ก

1.4.1 มีการเสริมสร้างความรู้ของ
อาสาสมัครในการดูแลเด็ก
1.4.2 มีการสร้างกลไกการจัดการ

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

ดย.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสร้างความรับรู้ของระบบรายงานทางสังคม – ชุมชน
ในการพบเห็นเด็กกลุ่มที่มีปญ
ั หา (การรณรงค์ให้เกิดระบบ
รายงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ)
ท่าคู่มือระบบรายงานให้ชัดเจนในกลุ่มเด็กมีปัญหาแตกต่างกัน
(ในรูปแบบ work flow)

- รณรงค์ครอบครัวอุปถัมภ์ในชุมชนผ่าน อปท. ผ่านองค์กร
สวัสดิการในชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือหน่วยงานที่เด็ก – ครอบครัว
สามารถเข้าถึงบริการได้
- ท่าข้อมูลข่าวสารให้เด็ก – ครอบครัวสามารถเข้าถึงได้จริง
- กรมกิจการเด็กและ
- การดูแลมาตรฐานสถานสงเคราะห์เอกชน (ดย.)
เยาวชน (กองสวัสดิการเด็ก - การพัฒนาระบบครอบครัวทางเลือก (ดย.)
และครอบครัว)
- การจัดท่าแผนการขยายผลเรื่องการดูแลเด็กทางเลือกใน
รูปแบบครอบครัว (ดย.)
- การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน (เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงความเสีย่ งของเด็ก และมีความรู้มในการส่งเด็กเข้า
ระบบการบริการ) (ใหม่)
- การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ด่าเนินการด้าน
ครอบครัวทางเลือก (ใหม่)
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
- กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- สภาเด็กและเยาวชน

- การอบรมเรื่องระบบเฝ้าระวัง /รูปแบบการปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิ
ชอบ /การรายงานแจ้งเหตุ/ ระบบการส่งต่อ (ใหม่)
- กิจกรรมการรณรงค์เรื่องการเฝ้าระวัง เช่น วินัยเชิงบวก การ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ใหม่)
(เหมือนข้อ 1.3)

เครือข่าย โดยการจัดตั้งหน่วยประสานงาน
กลางเพื่อประสานงานจากอาสาสมัครจาก
ทุกเครือข่าย
1.4.3 มีการพัฒนาระบบครอบครัว
ทางเลือก ทั้งกลุ่มครอบครัวอาสาสมัคร
และกลุม่ ครอบครัวเครือญาติ
1.5 สนับสนุนโครงการ กิจกรรมรณรงค์และ
เสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหาการ
ทารุณกรรมการแสวงหาประโยชน์ การ
ปล่อยปละละเลยทอดทิ้งและความรุนแรง
ต่อเด็กในทุกรูปแบบ” โดยรื้อฟื้นคุณค่า
ความเชื่อ ค่านิยมและเจตคติเชิงบวก
รวมทั้งทุนทางสังคม เพื่อให้เกิดจิตส่านึก
อย่างต่อเนื่องและการรับมือกับปัญหาอย่าง
เหมาะสม

โครงการศึกษาวิจยั เรื่องเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นวัฒนธรรม
(หลากหลายกลุม่ ) เพื่อให้เกิดการเข้าใจวิถีชีวิตของเด็กและ
ครอบครัว
1.5.1 ร้อยละของโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ควรมีโครงการ

13
อ

กระทรวงมหาดไทย

- การอบรมเรื่องวินัยเชิงบวก (Positive discipline) เพิ่มเติมใน
4 จังหวัด (มท)
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ตัวชี้วัด

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความรุนแรง
ยกตัวอย่างโครงการ เช่น การสร้างวินัย
เชิงบวก (Positive Discipline) โดยปรับ
ใช้ตัวชี้วัดของโครงการของ อ.สมบัติ ตา
ปัญญา นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หรือโครงการ
ที่ท่าให้พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก จะ
ได้ไม่เกิดการปล่อยปละละเลยเด็ก เป็นต้น
1.5.2 ร้อยละของท้องถิ่นที่มีระบบบริการ
ส่งต่อเด็กในพื้นที่ (เพิ่ม) (อ.เอิง)

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64
บ
ต

ผู้รับผิดชอบ

สค

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการอบรมคนท่างานในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กในเรื่อง
วินัยเชิงบวก โดยมีแผนการขยายพื้นที่เพิ่มในปี 60 เป็นการลง
ในชุมชนให้ อบต (สค)
- โครงการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครในชุมชน – ท้องที่
โครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูเ้ รื่องความรุนแรง (สค)
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 การเพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและบูรณาการการทางานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
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ตัวชี้วัด

2.1 พัฒนาระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การเพิ่มและ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ค่าตอบแทนการสร้างขวัญก่าลังใจส่าหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสาย
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง
เด็ก เพื่อด่ารงไว้ซึ่งความรู้ ความช่านาญ
หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านเด็ก
2.1.1 มีการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก ตามพ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546
ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
สงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 20-30

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

- การศึกษาผลกระทบการปรับโครงสร้างความก้าวหน้าของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก่าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
.... (ใหม่)
- การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง (ก่อนการต่อใบอนุญาต) (ใหม่)
-การอบรมเจ้าหน้าที่ตามพรบ คุ้มครองเด็ก
-สร้างแรงจูงใจ ขวัญก่าลังใจ ในการรักษาจ่านวนอัตราก่าลัง
เจ้าหน้าที่บุคคลากรที่มีทักษะการท่างาน
-การเพิ่มจ่านวนและอัตราบุคคลากรเจ้าหน้าที่ (นักสังคม
สงเคราะห์/ นักจิตฯ) เช่น จ่านวนนักสังคมสงเคราะห์ต่อ
จ่านวนประชากรเด็กเป็นต้น

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการด่าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้ถูกกระท่าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 (อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ่า
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(อ.เอิง)
ข้อสังเกตทีป
่ ระชุม: ตัวชี้ว ัดไม่ชดั เจน เน้น
์ า้ นผลผลิต แต่เป้ าหมายไม่ถงึ
ผลสัมฤทธิด
ผลลัพธ์ (พนักงานเจ้าหน้าทีต
่ อ้ งได้ร ับการ
ฝึ กอบรม และต้องทางานให้ถงึ กลุม
่ เป้ าหมาย
เด็กทีแ
่ ท้จริง)

2.13 การเพิ่มจ่านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กที่สามารถปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบ
(Full Function)
ประชุม : เสนอให้มีการก่าหนดอัตราก่าลัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อจ่านวนประชากร
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้คลอบคลุมและ
ทั่วถึง

20
0
ค
น

20 20 20 20 ส่านักอนามัย ส่านัก
0 0 0 0 การแพทย์ ส่านักพัฒนา
ค คน คน คน สังคม ส่านักป้องกันและ
น
บรรเทาสาธารณภัย
ส่านักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว)
80 80 60 60 20
สานักงาน
0 0 0 0 0
คณะกรรมการการ
ค ค คน คน คน
อาชีวศึกษา (ศธ.)
น น
พมจ

โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์ฯ 77 จังหวัด ปีละ 3 – 4 ครั้ง เนื่องจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีการหมุนเวียนบ่อย (พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น
พนักงานจ้างเหมา ท่าให้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ) นอกจากนี้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการประเมินทางจิต ก่อนเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว (สค)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กของกทม.

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาของส่านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5
ภาค ทั่วประเทศ
-ระดับจังหวัด : เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่มีอ่านาจตัดสินใจ
หรือออกค่าสั่ง เสนอให้ มีการเพิ่มอัตราก่าลังและศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ (พมจ)
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โครงการ/กิจกรรม

2.1.4 มีการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพแต่ละ
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกระตุ้นให้สภา ผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง (สหวิชาชีพ) เข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างทีมความรู้ด้านการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก
2.2 ขยายการจัดตั้งคณะท่างานสหวิชาชีพ
เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองและส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก โดยบูรณาการ
การบังคับใช้กฎหมายและการจัดบริการให้
ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั่วประเทศและ
รองรับเด็กที่ประสบกับความรุนแรงในทุก
รูปแบบตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุน
การด่าเนินงานและขีดความสามารถของ
การท่างานเป็นทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งการ 2.2.2 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท่า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อ.เอิง)
นโยบายหรือข้อตกลงในแนวทางการ
สนับสนุนและการปฏิบตั ิงานร่วมกัน

มีตัวชี้วัด คือ การก่าหนด
อัตราต่าแหน่ง, มีกองก่ากับ
การรับคดีเฉพาะด้าน, มี

- การจัดท่าร่างคู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันเรื่อง “การ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นเหยื่อจากการ
ละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน์ และความรุนแรง”
(คณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรการกลไก) (ดย.)
- การจัดตั้งคณะท่างานสหวิชาชีพส่วนกลางเพื่อให้ค่าปรึกษา
การท่างานเชิงสหวิชาชีพ (ใหม่)
- การอบรมการท่างานแบบสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็ก
(ใหม่)
-เพิ่มการท่างาน ฝ่าย กทม.
ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ จัดตั้งชมรมพนักงานสอบสวนหญิง เพื่อให้ความรู้แก่รุ่นน้องใน
การท่าคดี โดยเฉพาะคดีด้านการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งยังมีการ
เผยแพร่ความรูผ้ ่านช่องทาง social media (website
Facebook) และในอนาคตยังมีแนวทางในการท่าพื้นที่
ต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการน่ากระบวนการคุ้มครองเด็ก
ไปใช้ในพื้นที่ (ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ)
สานักงานตารวจ
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยเฉพาะกิจ Child
แห่งชาติ
Protection ในส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ (ท่าในพื้นที่น่าร่อง
สน.ทั้งหลาย) (ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ)

14
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64
นโยบายในการสั่งการว่า
สามารถด่าเนินการอะไรได้
และอะไรไม่ได้อย่างชัดเจน
และมีหน่วยงานเฉพาะใน
ส่วนของต่ารวจเองเพื่อ
ท่างานด้านการคุ้มครองเด็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2 มีการจัดท่าคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานด้านเด็กในแต่ละสาขาวิชาชีพ
2.2.3 มีการจัดตั้งคณะท่างานสหวิชาชีพ
ส่วนกลาง ในหน่วยงานที่ปฏิบัตดิ า้ นเด็ก
โดยตรง ในการท่าหน้าที่ในการสร้างกลไก
การพัฒนา รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมสห
วิชาชีพในรายพื้นที่
2.2.4 มีการประสานงาน และการท่าข้อตกลง จัด
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ด่าเนินการ ปร
ด้านเด็กในการผลักดันหรือส่งต่อให้เด็กเข้าสู่ ะชุ
ระบบการคุ้มครองเด็กที่เหมาะสม
ม
2
ครั้
ง

จั
ด
ปร
ะชุ
ม
2
ครั้
ง

จัด
ปร
ะชุ
ม
2
ครั้
ง

จัด
ปร
ะชุ
ม
2
ครั้
ง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(ปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมต่ารวจหญิง ซึ่งด่าเนินการเองเพื่อให้
การอบรม และให้ความรู้กันเอง โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด่าเนินงานจาก สสส.)

ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ - โครงการจัดตั้งกองก่ากับการคุ้มครองเด็ก สตรี เป็นหน่วย
เฉพาะในการคุ้มครองเด็กสตรี ในแต่ละจังหวัด มีเจ้าหน้าที่
ต่ารวจ, พนักงานสอบสวน, ฝ่ายสืบสวน ร่วมกันท่างาน เป็น
หน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อท่างานด้านเด็ก สตรีโดยเฉพาะ :
เพื่อให้รู้ระบบการท่างาน ระบบการรายงานที่ชัดเจน ทั้งการ
ท่างานกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ
จัด
กทม
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง
ปร
คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพในการท่างานด้านการปกป้อง
ะชุ
คุ้มครองเด็กในพื้นที่กทม. 50 เขต และจัดให้มีการประชุม
ม
(กทม)
2
ครั้
ง
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2.2.5 มีการจัดตั้งโหนด (Node) ของแต่
ละสหวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชีย่ วชาญใน
การให้ค่าปรึกษาแก่คณะท่างานสหวิชาชีพ
2.3 ส่งเสริมให้เกิดการประเมินและรับรอง
มาตรฐานทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของวิชาชีพและผู้ดแู ลเด็ก
รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดย
ก่าหนดให้มีหน่วยงานหลักหรือกลไกอิสระ ร้อยละของทีมสหวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก และ
ในการประเมินและรับรองมาตรฐานกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กผ่านการประเมินและ
รับรองตามมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน (พี่
จ๋า)

2.4 จัดท่าข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
จ่าเป็นและความต้องการในการเพิม่
จ่านวนบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ ที่มี
ความรู้ ความช่านาญหรือความเชีย่ วชาญ
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน่าเสนอต่อ

ระดับความส่าเร็จของการสร้างกลไกอิสระ
ในการประเมินและรับรองมาตรฐานกลาง (พี่
จ๋า)
2.4.1 มีฐานข้อมูลการจ่าแนกกลุม่ เด็กใน
สภาวการณ์ ต่าง ๆ ที่จ่าเป็นต้องได้รับการ
ดูแล เช่น สถิตเิ ด็กที่อาศัยอยู่ / ไม่อยู่กับ
ผู้ปกครอง สถิตเิ ด็กที่อยู่เพียงล่าพัง สถิติเด็ก
ที่พิการ ฯลฯ (สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2.1)

โครงการ/กิจกรรม

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการมอบหมายผู้เชี่ยวชาญหลักเพื่อให้
ค่าปรึกษาแก่คณะท่างานในแต่ละวิชาชีพ (ใหม่)
- สภาวิชาชีพ
นัก
สังคมสงเคราะห์/
นักจิตวิทยา/แพทย์/
ต่ารวจ/อัยการ/ศาล

- การจัดท่ามาตรฐานทางวิชาชีพด้านเด็กและครอบครัว (ใหม่)
- การจัดท่าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ
(ใหม่)

- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการปกป้องคุ้มครอง
เด็ก (ทรัพยากร งบประมาณ บุคคล ฯลฯ) (ใหม่)
-เสนอ มีการบูรณาการฐานข้อมูล และน่าไปใช้จริง
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หน่วยงานที่มีอ่านาจในการตัดสินใจ ในการ
ก่าหนดกรอบอัตราก่าลังและการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสม
ข้อสังเกตจากประชุม: ฐานข้อมูลด้านเด็กมี
จ่านวนมาก แต่ยังคงเป็นฐานข้อมูลแบบ
แยกส่วน และยังไม่มีเป้าหมายว่าฐานข้อมูล
ดังกล่าวจะน่าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จึง
เสนอว่าควรจัดท่าฐานข้อมูลให้มีความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน หรือมีฐานข้อมูล
เดียวที่หน่วยงานส่วนต่างๆสามารถน่าไปใช้
ร่วมกันได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและ
น่าไปใช้
2.5 ก่าหนดกลไกหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและผู้ประสานงานของแต่ละ
หน่วยงานส่าหรับการพัฒนาศักยภาพใน
ระดับชาติและระดับภูมภิ าค ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
และทีมสหวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการการท่างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท่าแผนงานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งและ

- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

ร้อยละของหลักสูตรส่าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพที่มีการพัฒนา
น่าสู่การปฏิบัติ (เสนอโดย พี่จ๋า)
2.5.2 ร้อยละของแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่มีการ

- การจัดท่ามาตรฐานทางวิชาชีพด้านเด็กและครอบครัว (ใหม่)
- การจัดท่าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ
(เหมือนข้อ 2.3) (ใหม่)
- การทบทวนและประเมินหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ทุก 2
ปี (ใหม่)
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ตัวชี้วัด

ด่าเนินการจัดท่าอย่างสม่่าเสมอ (เสนอโดย
พี่จ๋า)
ที่ประชุม: กลยุทธ์ที่ 2.1 และ 2.5 มีความ
2.5.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีกลไก
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ในประเด็นของ
ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานส่าหรับพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรการท่างานของ
ศักยภาพในระดับชาติและภูมิภาค (เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่ / ผู้ประกอบวิชาชีพ
โดย พี่จ๋า)
และทีมสหวิชาชีพ

เป้าหมาย
ปี ปี ปี ปี ปี
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

สม่่าเสมอ

2.5.4 มีการจัดท่าโครงสร้างควบคุม
ผู้เชี่ยวชาญ (Supervisor) ในแต่ละ
กระบวนการที่ชัดเจน

กระทรวงยุติธรรม

- โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการให้เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการคุ้มครองเด็ก (เป็นหลักสูตรอบรมพนักงานอัยการ
ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้ปฎิบัติงานจนถึงระดับผู้บริหาร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท่างานด้านการคุม้ ครองเด็ก
และขยายไปสู่การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมภิ าค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น่าชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถ
น่าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้) (กระทรวงยุติธรรม)
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 การระดมสรรพกาลังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัคร
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ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อันเป็นการลดข้อจ่ากัด
ทางด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ก
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ปี 60

3,1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและขยา
เครือข่ายจิตอาสาของอาสาสมัครชุมชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
และส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของเด็กในท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับทุนทาง
สังคมและบูรณาการเข้าแผนงานพัฒนา
เครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ที่มอี ยู่
ข้อสังเกตที่ประชุม: ถ้าภาครัฐฯไม่อนุมัติ
ภาคประชาสังคมก็ไม่สามารถท่าได้
อาสาสมัครชุมชน หมายถึงใครบ้าง รวม
แกนน่าชุมชนด้วยหรือไม่

ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพแก่เด็กในท้องถิ่น
(เสนอโดยพี่จ๋า)

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
- กรมกิจการเด็ก
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภา
และเยาวชน
เด็กและเยาวชน (ดย.)
- กรมส่งเสริมและ - การส่ารวจเครือข่ายจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิต อาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน (ใหม่)
คนพิการ (พก.)
- การจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยงานที่
- กรมพัฒนาสังคม รับผิดชอบกลาง ในการดูแลและพัฒนา
และสวัสดิการ (พส.) เฉพาะเกี่ยวกับเครือข่ายจิตอาสา
- กระทรวงมหาดไทย อาสาสมัครต่าง ๆ ในทุกระดับทั้งชุมชน
- ส่านักงานต่ารวจ
และสังคม (ใหม่)
แห่งชาติ
-เสนอ โครงการเสริมสร้างครอบครัว
- ศาลเยาวชนและ
อาสาฯในชุมชน อปท.เป็นเจ้าภาพ
ครอบครัว
และ ดย. เป็นผูส้ นับสนุน
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
- ภาคประชาสังคม
พก. พม.
- โครงการอบรมเครือข่ายยุวอาสาต้นกล้า
พัฒนาคุณคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองบังคับการ - โครงการต่ารวจบ้าน
ต่ารวจนครบาล 8 - โครงการชุมชนบ้านสีขาว
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ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
พส.พม.

- โครงการสนับสนุนการด่าเนินงาน
โรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระ
ด่าริ
_ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่ง
ชีวิต (Miracle of life) (พส.พม.)

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
กองบังคับการ
ต่ารวจนครบาล 8
(ร่วมกับห้างร้าน อส
ม. ในชุมชน)
ดย

-เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ความ
ต้องการการสนับสนุนด้านต่างๆให้ภาค
ธุรกิจได้รับทราบ

ร้อยละของเครือข่ายจิตอาสาในชุมชนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(เสนอ โดย พี่จ๋า)
3.1.3 มีการจัดท่าโครงสร้างเครือข่ายจิตอาสา
อาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน
3.2 แสวงหา ส่งเสริมและสนับสนุนพลังจิต
อาสาของภาคีเครือข่ายองค์กรธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนทุนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ด้วยการส่งเสริม
หลักการด่าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) และ
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้มี
กรอบสิทธิเด็กเป็นฐานคิดในการ
ด่าเนินงาน

- โครงการหมวกกันน็อคของหนู

- การให้บริการสวัสดิการสังคมใน
สถาบัน (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพเด็กในสถานสงเคราะห์ :
เพชรน้่าหนึ่ง) – เป็นการสนับสนุนให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กในสถานแรกรับ (ดย.)

20
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

(ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว)

- โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิ
ภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
กระบวนการยุติธรรม (Project on
enhancing Co-Operation in
Protecting the right of Children
in Conflict with the Law : CPC)
- เครือข่ายการอ่าน E-book ศาล
เยาวชนและครอบครอบครัว MOU กับ
กระทรวงไอซีที
- โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของ
ครอบครัว (ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กใน
สถานประกอบการ) (สค)

ปี 64

ศาลเยาวชน และ
กระทรวงไอซีที

3.2.1 มีกฎหมายรองรับการด่าเนินกิจการเพื่อสังคม
(Social enterprise) ขององค์กรธุรกิจ หรือองค์กรไม่
แสวงหาผลประโยชน์ (Non - profit cooperation)
3.2.2 มีกฎหมายประมวลรัษฎากรส่าหรับองค์กรธุรกิจ
ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการด่าเนินงานคุม้ ครองเด็กและ
ครอบครัว ให้สามารถน่าไปลดหย่อนภาษีได้
3.2.3 องค์กรธุรกิจมีการก่าหนดกฎ ระเบียบของ
พนักงานในองค์กรให้เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่น การอนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือ คุม้ ครองเด็กโดยไม่
นับเป็นวันลา เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64

ร้อยละขององค์กรธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุนที่มี
ส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก (เสนอ โดย พี่จ๋า)
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการ
และกลไกในการรับฟังและการแสดงความ
คิดเห็นของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒิ
ภาวะของเด็ก ในการตัดสินใจใดๆ ที่มีผล
ต่อชีวิตเด็กที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเด็ก ด้วยการส่งเสริม
ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน ความสามารถในการ
ฟื้นฟูและต้านทานต่อปัญหา โดยเฉพาะ
3,1. ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
อย่างยิ่งในเด็กที่อยู่ชายขอบและเด็กที่ถูก การจัดบริการ การป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อชีวิต
เลือกปฏิบตั ิ
เด็ก

พส.พม.

(พส.พม.)

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

-ส่านักปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแผน
อยู่แล้ว ท่าให้เกิดการปฏิบัติงานจริง
- โครงการสนับสนุนการด่าเนินงาน
โรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระ
ด่าริ (พส พม)
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่ง
ชีวิต (Miracle of life)
- โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ในกลุ่มเด็กพิการและ
เครือข่าย

3.2. จ่านวนมาตรการที่สนับสนุนการรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นต่อเด็ก
3.3. ร้อยละของเด็กชายขอบและเด็กที่ถูกเลือกปฏิบตั ิ
ได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิต ภูมิคมุ้ กัน ในการฟื้นฟู
และต่อต้านต่อปัญหา
3.4 เสริมสร้างแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ให้แก่อาสาสมัครด้านเด็ก โดยดึงคุณค่า
ของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใน
สังคมไทยผ่านระบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ดย

-มีการจัดท่า MoU กับ สสส. พลัง
อาสาสมัคาสร้างสุขให้เด็กในสถาน
สงเคราะห์ (ด)
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ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกันเอง
3.5 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิด
นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
คุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบของจิตอาสา
และขยายผลของแนวทางปฏิบัติที่ดีไปยัง
พื้นที่อื่น
3.5.1 จ่านวนนวัตกรรม รูปแบบหรือแนวปฏิบัติทดี่ ีใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุม้ ครองเด็ก

3.6 ก่าหนดมาตรการและแนวทางในการ
ป้องกันและคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงต่อ
เด็กผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่
การคุ้มครองเด็กจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมบทบาทของ

ร้อยละของนวัตกรรม รูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุม้ ครองเด็กที่มีการ
น่าไปใช้
3.6.1 มีการสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา
และสกัดกั้นเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความรุนแรง
ต่อเด็ก
3.6.2 มีการประสานกับสื่อมวลชน ในการสื่อสารและ

โครงการ/กิจกรรม

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส่านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (ศธ.)

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
- กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ทั้งนี้ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการต่อ
MoU ในปี 2560 หรือไม่
- โครงการน่าเสนอระบบการคุม้ ครองเด็ก
แบบบูรณาการใน 10 จังหวัดในประเทศ
ไทย (มูลนิธิศนู ย์พิทักษ์สิทธิเด็ก)

- โครงการอบรมเครือข่ายผู้น่าเน้น
ระบบ Social Contact System และ
ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (สอศ.) *
- โครงการสร้างกระบวนทัศน์พัฒนา
เยาวชนคนพันธุ์ R+ (สอศ.) *
(โครงการร่วมกับกรมการปกครอง กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ
องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น)

- ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ดย.)
- โครงการ สร้างลูกเสือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)
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วิชาชีพสื่อมวลชนในการควบคุมจรรยาบรรณ แลกเปลีย่ นในเรื่องของจรรยาบรรณการด่าเนินงานใน
การจัดให้มีกลไกก่ากับควบคุมสื่อมวลชน
ประเด็นทีม่ ีผลกระทบต่อเด็ก เช่น การเปิดเผยข้อมูล
ด้วยกันเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ของตัวเด็ก
รณรงค์สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่
สื่อมวลชนและต่อสาธารณชนในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสม
ข้อสังเกต จากที่ประชุม
- กลยุทธ์นี้มีเนื้อหาหลายข้อ (เทคโนโลยี,
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ, การ
ควบคุมสื่อ, การมีส่วนร่วมในการรณงค์)
- เห็นว่าน่าจะมีการให้ค่านิยาม เช่น สื่อ
ครอบคลุมสื่ออะบ้าง
- ควรเพิ่มสมาคมด้านสื่อ เช่น สมาคมวิชาชีพ
สื่อโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์
- ICT จะด่าเนินการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์
ได้เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดรับกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ 2550 เช่น สื่อลามก อนาจาร
สามารถระงับได้ทันที่ แต่ถ้านอกเหนือจากนี้
จะต้องมีการตีความ การเก็บหลักฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนจะท่าการระงับ

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
- ส่านักงาน
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
คณะกรรมการ
สังคม) (กระทรวงดิจิทลั ฯ)
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช. )
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- องค์กรพัฒนา
เอกชน
- ภาคประชาสังคม
- สื่อมวลชน
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 4 การยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการจัดบริการที่สอดคล้อง ต่อเนื่องและครบวงจร
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
4.1 จัดให้มกี ลไกการคุม้ ครองเด็กและการจัด
- กรมกิจการเด็ก
- โครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัว
สวัสดิการส่าหรับเด็กและครอบครัวในระดับ
และเยาวชน
ทดแทน (ดย.)
ท้องถิ่น โดยบูรณาการกับแผนงานด้านการ
กระทรวงมหาดไทย - โครงการบริการสวัสดิการแก่เด็ก
ป้องกัน การจัดบริการสังคมในระดับชุมชน
- องค์กรปกครอง
ยากจน (ดย.)
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเด็กทุก
ส่วนท้องถิ่น
- โครงการการให้บริการสวัสดิการ
กลุม่ และจัดระบบการประสานงานให้เกิด
สังคมแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ (ดย.)
ความเชื่อมโยงทีส่ อดคล้องกันทั้งในระดับ
- โครงการยกระดับมาตรฐานและการ
ท้องถิ่น ส่วนภูมภิ าคและส่วนกลางใน
จัดบริการส่าหรับเด็ก (ดย.)
ระดับชาติ
- โครงการการพัฒนารูปแบบมาตรฐาน
การให้บริการของบ้านพักเด็กและ
เยาวชน (ดย.)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ดย.)
4.1.1 มีการก่าหนดแผนแม่บทเกี่ยวกับกลไกการ
อบต
โครงการต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมการ
เสนอ โครงการการศึกษาแก่เด็กด้อย
คุ้มครองเด็กและการจัดสวัสดิการส่าหรับเด็กและ
911
ปกครองท้องถิ่น
โอกาส (เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่อยู่ในระบบ
ครอบครัวในระดับท้องถิ่น
แห่ง
กระทรวงมหาดไทย) โรงเรียน)
4.1.2 มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการใช้
ทรัพยากรในการด่าเนินงานคุ้มครองเด็กและการจัด
สวัสดิการส่าหรับเด็กและครอบครัวในระดับท้องถิ่น
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4.1.3 หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีแผนการบูรณาการการ
ท่างานด้านเด็กกับทุกหน่วยงาน

4.1.4 กระทรวงมหาดไทยต้องประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนงบประมาณด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยต้อง
สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
งบประมาณทางด้านสังคมได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์ในท้องถิ่น
4.2 จัดท่าแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่ ป็น
4.2.1 คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติมีมติในการ
มาตรฐานร่วมกันในระดับชาติและในระดับ ก่าหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข
พื้นที่ ว่าด้วยการปกป้องคุม้ ครองเด็กและการ ปัญหา หรือด่าเนินการร่วมกัน
ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
ที่ก่าหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ ข้อเสนอจากที่ประชุม : OSCC เสนอ ดย. เป็น
หน่วยงานหลักท่าแนวทางปฏิบัติการกลางหลักให้ทุก
แต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
การส่งต่อข้อมูลและบริการที่ชัดเจนและ
4.2.2 มีการจัดท่าแผนงานการปฏิบัติงานที่เป็น
ครอบคลุมการให้ความคุม้ ครองแก่เด็กที่
ได้รับการปฏิบตั โิ ดยมิชอบในทุกรูปแบบ โดย มาตรฐานร่วมกัน ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
ให้ความส่าคัญกับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มี การส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่
กรอบให้ความคุม้ ครองและหน่วยงานรับรอง มีกรอบให้ความคุม้ ครองและหน่วยงานรับรองที่ชัดเจน
ที่ชัดเจน

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
ศาลเด็กและ
ครอบครัว)
สธ (OSCC)

- โครงการบูรณาการCPC

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

- งานคณะกรรมการคุม้ ครองเด็ก
แห่งชาติ (ดย.)

ดย

- โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กใน
เครือข่ายระดับต่าบล 4 จังหวัดน่าร่อง
การสร้างแผนที่ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อมาตรฐานในระบบ refer

• การปรับแก้กรอบนโยบาย การ
ให้บริการของกระทรวงพม. เพื่อ
รองรับเด็กที่อยู่ใต้การดูแลของ พรบ.
อื่น นอกจาก พรบ.คุ้มครองเด็ก เช่น
พรบ.ค้ามนุษย์ (ดย.)
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4.3 ก่าหนดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่มคี วาม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของเด็กในกลุม่ ต่าง ๆ ให้มุ่งสู่
มาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท่าข้อก่าหนดด้านความต้องการของ
หน่วยงานในการจัดสรรทรัพยากรและ
บุคลากร อันน่าไปสู่การปรับปรุงระบบ
กฎหมายและระเบียบ การจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
ปัจจุบัน
ข้อสังเกตจากที่ประชุม: - อิงกับกองทุน
ต่างๆที่มีอยู่แล้ว
4.4 ก่าหนดหน่วยงานรับผิดชอบกลาง
ด่าเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการ
จัดบริการสวัสดิการส่าหรับเด็กและ
ครอบครัว ก่ากับดูแล ติดตามและประเมินผล
สถาบันต่าง ๆ ที่มเี ด็กอยู่ในความดูแล
หน่วยงานรับผิดชอบต่อเด็ก วิชาชีพต่าง ๆ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ทุกสถาบันที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ได้จดั ท่านโยบาย

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

4.3.1 มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของเด็กในกลุ่มต่าง ๆ

- การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการ (ใหม่)
โครงการวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานใน
พื้นที่เชิงประเด็นหรือพื้นที่ตะเข็บ
ชายแดน
- ประสานไปกับ(กระทรวงศึกษาธิการ
/ สภาวิจยั ฯ )หรืออิงไปกับหน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่
-อิงไปกับ สปว. / ดช. ควรมีการ
สนับสนุนส่งต่อไป การน่าไปสู่การท่า
วิจัยเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก

4.4.1 สถานรองรับและสถานดูแลเด็กมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็ก
4.4.2 สถานรองรับมีการจัดท่าเกณฑ์มาตรฐานในการ
ให้บริการเด็ก

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

โครงการการจัดท่าเกณฑ์มาตรฐาน
ให้กับเด็กและเยาวชนที่กระท่า
ความผิดตามกฎหมาย ให้กลับเข้าสู่
สังคม (จากเดิม รับผิดชอบโดย
กระทรวงยุติธรรม) (ดย.)
- โครงการยกระดับมาตรฐานและการ
จัดบริการส่าหรับเด็ก (ดย.)
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เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ
ปี 64

คุ้มครองเด็กและข้อปฏิบตั ติ นภาคบังคับ
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อเป็น
หลักประกันมิให้เกิดการละเมิดเด็กในสถาบัน
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสื่อมวลชนในก่ากับดูแลเพื่อการ
คุ้มครองเด็ก
4.4.3การคัดเลือกคนเข้าท่างานของหน่วยงานต้องมี
มาตรฐาน เช่น มีการตรวจสอบสภาวะของสุขภาพจิต
ทักษะการปฏิบัติงาน การดูแลเด็ก เป็นต้น
4.5 พัฒนากลไกก่ากับติดตามการ
4.5.1 มีระบบการตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ด่าเนินงานประเมินผล การรับและจัดการ และมีระบบการตรวจสอบภายนอกโดยเชิญ
ข้อร้องเรียนในทุกระดับ และมอบหมายให้ คณะกรรมการจากภายนอกเข้ามา
มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับและจัดการ
ข้อร้องเรียน ทั้งในหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในการคุ้มครองเด็ก กลไก
ประสานงานกลางและองค์กรตรวจสอบที่
เป็นอิสระ โดยสร้างหลักประกันว่าจะมี
ระบบและกลไกที่เป็นมิตรต่อเด็กในการรับ
แจ้งข้อร้องเรียนจากเด็กและครอบครัว
โดยค่านึงถึงหลักของปลอดภัยและการ
รักษาความลับในทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม
- ขยายนโยบายคุม้ ครองเด็กในสถาน
ดูแลฯให้ครอบคลุมทุกแห่งของดย.
ภายในปี 2560 (และเสนอให้มีนโยบาย
คลอบคลุมไปทางภาคประชาสังคม
ด้วย)
- การจัดมาตรฐาน การจัดสวัสดิการ
สังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (30
จังหวัด ปี 60) (ดย)

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
- คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ
- คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด
- คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา

- รับเรื่อร้องเรียน แจ้งเบาะแสการ
กระท่าผิดฐานค้ามนุษย์ผ่านศูนย์ดา่ รง
ธรรรมกรมการปกครอง (กรมการ
ปกครอง)
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ปี 60

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (Management
Information System) โดยสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลและ
สารสนเทศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
เพื่อการบูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง
เป็นเอกภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ
เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กรายบุคคลในกลุม่ พึง
ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และกลุ่มพึง
ได้รับการสงเคราะห์ และใช้ประโยชน์ใน
การก่ากับติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
ก่าหนดนโยบายและแผนการด่าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ก

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

5.1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการมีการบูรณาการข้อมูล
ด้านการคุม้ ครองเด็กเพื่อใช้ในการด่าเนินการ
ช่วยเหลือและแสดงผลได้อย่างเป็นปัจจุบัน

- การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล
ผู้ใช้บริการ (ดย.) เริ่มปี 2560
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กและ
เยาวชนเพื่อการเฝ้าระวัง (ดย.)
กองคุ้มครอง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเด็ก
กรมกิจการเด็กและ
ระดับพื้นที่และระดับประเทศ /
เยาวชน พม.
การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
เด็กทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดระบบ
การให้บริการ (อยู่ระหว่างเตรียม
จัดท่าข้อมูลและโปรแกรม)
กองสวัสดิการเด็ก การจัดเก็บข้อมูลเด็กรายบุคคลในสถาน
และครอบครัว
ดูแลเด็กและละประเภท เพื่อ
ดย.พม.
ติดตามผลการให้บริการ (ปี 2560)
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
สถานการณ์ สุขภาพเด็กวัยเรียน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลสุขภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบ) (เริ่มด่าเนินการปี 2560)
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ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
ส่านักงานสถิต,ิ เสนอ: การจัดท่าฐานข้อมูลเด็กระดับชาติ
มหาดไทย,
เพือ่ รับรู้สถานการณ์เด็กทุก
สาธารณสุข,
กลุม่ เป้าหมาย (เน้นการท่างาน
ศึกษาธิการ, พม
เชื่อมกันของหน่วยงานต่างๆ
พม.

5.2 พัฒนาและสนับสนุนให้มีการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management :
KM) โดยการศึกษาวิจัย เผยแพร่ขอ้ มูล
และรายงานผลการด่าเนินงานประจ่าปี
ผ่านสื่อต่างๆ โดยการเผยแพร่และ
สนับสนุนการจัดเวทีส่าหรับการ
แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ใน
ระดับชุมชน เวทีเด็กและสมัชชาสห
วิชาชีพ โดยประสานงานความร่วมมือกับ
สถาบันทางวิชาการ หน่วยงานผลักดัน
นโยบายสังคมด้านเด็กที่เกี่ยวข้อง

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

5.2.1 ร้อยละขององค์ความรู้ที่จัดเก็บและเผยแพร่การ
ใช้งาน

กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข

เสนอ: มีหน่วยงานกลางในการเชือ่ มโยง
ข้อมูลเด็กทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือ
จากกองทุนต่างๆ โดย Link กับ ID
ของเด็กเพื่อทราบและติดตามผลว่า
ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
จากกองทุนไหน และบริการจาก
หน่วยงานไหนบ้าง
-การท่าวิจัยต่างๆ (ดย.)
-สถาบันฝึกอบรมต่างๆ
-ฟื้นฟูสมัชชา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
(ดย.)
โครงการคลังความรู้ สุขภาพเด็กวัยเรียน
เพื่อ (1) เป็นแหล่งรวบรวม สืบค้น
ข้อมูลด้านวิชาการทีเ่ กี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียนแบบองค์
รวม และ (2) เพื่อเป็นช่องทางใน
การเผยแรพ่ข้อมูลข่าวสารด้าน
โภชนาการ ทันตสุขภาพ อนามัย
เจริญพันธุ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
ปี 60

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ
ปี 64
ผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิชาชีพต่าง ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
กรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติ

5.2.2 ร้อยละขององค์ความรู้ที่มีการใช้งานในการ
ปฏิบัติงาน
5.2.3 ร้อยละของประเด็นการประชุมในเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่มีการจัดเก็บและถูกน่าไปใช้

โครงการ/กิจกรรม
สุขาภิบาลอาหารและน้่า
เสนอให้มีการจัดท่า: การพัฒนาสถาบัน
ฝึกอบรม จัดการความรู้ จัดการ
งานวิจัย และพัฒนาต้นแบบการ
ท่างานด้านการคุ้มครองเด็ก
ส่าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เป็นแผนงานที่ มสช.ก่าลังเตรียมการ
พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบัน
วิชาการ) (แผนปี 2560)
เสนอให้มีการจัดท่า : โครงการบูรณาการ
องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก

นักวิชาการด้านเด็ก
(หาทุนสนับสนุน
จากหน่วยงาน/
แหล่งทุนภายนอก)
นักวิชาการด้านเด็ก โครงการบูรณาการองค์ความรู้จากการ
(หาทุนสนับสนุน
ปฏิบตั ิงานของ ดย.(บูรณาการองค์
จากหน่วยงาน/
ความรูจ้ ากกองต่างๆ ของดย.)
แหล่งทุนภายนอก)
(เสนอโดย อ. อภิญญา)
ไ
เดิมเป็นงานของ เสนอให้มีการจัดท่า : การจัดเวทีสมัชชา
CPCR ที่ถ่าย
สหวิชาชีพ เพื่อต่อยอดและ
โอนให้ พม. แต่
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้และความ
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ตัวชี้วัด
ปี 60

5.3 จัดท่าแผนปฏิบัติการในการติดตาม
ประเมินผล ระบบการรายงานสถานการณ์
เด็กและผลการด่าเนินงานประจ่าปี
5.3.1 มีระบบการติดตามและรายงานผลสถานการณ์
ส่าหรับคณะกรรมการระดับชาติ ระดับ
ด้านเด็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องการให้ความรู้ คูม่ ือ แนวทาง
กรอบความร่วมมือและเครื่องมือเพื่อการ
ให้ค่าแนะน่าปรึกษา ก่ากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีวาระที่
เชื่อมโยงข้อมูล นโยบายและแผนงานใน
ระดับชาติ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ไม่ได้จัดต่อ

เชี่ยวชาญระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพเดิมเป็นงานของ CPCR ที่
ถ่ายโอนให้ พม. แต่ไม่ได้จัดต่อ
-กรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ : แผน
ระดับจังหวัด
การจัดท่ากรอบนโยบายระดับชาติว่า
ด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กใน
สถานศึกษา ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ
การศึกษาไทย และยูนเิ ซฟ (เพื่อให้
เด็กในสถานศึกษาได้รบั การ
ปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง,
หน่วยงานมีแนวทางการด่าเนินงาน
เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก,รวบรวม
จ่านวนเคสที่เกิดขึ้น และ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที
เกี่ยวข้อง (ปี 2560)
ข้อเสนอที่อยากให้จัดท่า: การจัดท่า
แผนการก่ากับติดตาม ประเมินผล
และส่งเสริมสนับสนุนการ
ด่าเนินงานของกรรมการคุ้มครอง
เด็กระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน (มีกรอบและทิศทางที่เป็น
มาตรฐานเดืยวกัน แต่กจิ กรรมและ

ปี 64

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิกา
ร มูลนิธิการศึกษา
ไทย และยูนิเซฟ

กรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติ
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เป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
แนวทางอาจต่างกันไปตามบริบท
และสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
โดยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ที่จัดเก็บมาท่าการวิเคราะห์)

5.3.2 ร้อยละของการน่าข้อมูลจากระบบการรายงาน
สถานการณ์เด็ก และงานวิชาการไปใช้งาน
5.4 เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกลไก
ประสานงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ท่าหน้าที่
ในการสนับสนุนฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ ทั้ง
ในเรื่องโครงสร้าง อัตราก่าลัง งบประมาณ
และระบบสนับสนุนเพื่อให้สามารถก่ากับ
ดูแลและสนับสนุนการด่าเนินงานคุ้มครอง
เด็กให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและ
กฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ไ
- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

- เสริมสร้างศักยภาพของคณะเลขานุการ
ระดับชาติ จังหวัด
-มีการประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของ
คณะเลขานุการให้ทุกหน่วย
รับทราบ
-เสนอให้มีการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมิน แผนการทางานของ
คณะฯอย่างชัดเจนในระดับจังหวัด
สมัชชาสุขภาพ โครงการจัดการความรูเ้ พื่อสนับสนุนการ
แห่งชาติ
ขับเคลื่อนการบูรณาการกลไก
คุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง ในระดับ
จังหวัด (เพื่อพัฒนาต้นแบบ
การบูรณากลไกของกรรมการชุด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
เด็ก เยาวชนและครอบครัว ใน
ระดับจังหวัดในพื้นที่ต้นแบบ 2
จังหวัด)
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5.5 ศึกษาและจัดท่าระบบงบประมาณที่
อิงกรอบแนวคิดด้านสิทธิเด็กและมิติหญิง
ชายเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ การก่ากับดูแล
การรายงานทางด้านงบประมาณ ด้วยการ
ใช้ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยที่ค่านวณ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดูแลเลี้ยงดูเด็กที่
สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิด
การลงทุนด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อการคุ้มครองเด็กเพื่อให้มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของหน่วยงาน

5.6 พัฒนาระบบ กลไกการควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อการคุ้มครองเด็ก
อย่างผสมผสาน ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มมี าตรการกลไกในการรับฟัง
และการแสดงความคิดเห็นของเด็กตาม
สมควรแก่วยั และวุฒภิ าวะของเด็ก ในการ

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 64
สถานพินิจฯ

ดย.

การเก็บข้อมูลตัวเลขความคุม้ ค่าต่างๆ
กับการลงทุนของการให้บริการ
(cost/effectiveness) โดย สอบถาม
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันจาก สภา
เศรษกิจสังคมฯ Cost per child for
the whole process
(cost/effectiveness)
ข้อเสนอที่อยากให้จ้ดท่า : การศึกษา
เรื่องการลงทุนส่าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือ และการด่าเนินงานด้าน
การคุ้มครองเด็ก เพื่อทราบถึง
ต้นทุนทั้งในด้าน งบประมาณ
อัตราบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ
ที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
แต่ละรายหรือแต่ละประเภท เพื่อ
จัดท่าข้อเสนอต่อรัฐบาลในการ
จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
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ตัดสินใจใด ๆ ของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการที่มีผลต่อชีวิตของเด็ก
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 การพัฒนากรอบความร่วมมือและกลไกการประสานงานความร่วมมือทุกระดับ เพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
เป้าประสงค์ มีหลักประกันการให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษในทุกระดับ (Background เป็น เด็กกลุ่มเคลื่อนย้าย migrant children / children on the
move)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
6.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
- กรมกิจการเด็ก
- การจัดท่าแผนพัฒนาเด็กและ
ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบัน
และเยาวชน
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559
ทางวิชาการ ในการด่าเนินการศึกษา
ด้านสิทธิเด็กเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ สภาพปัญหาและความ
ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
ต้องการในการได้รับบริการของเด็กที่
สหประชาชาติ (ดย.)
ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษที่ยัง
- โครงการยกระดับมาตรฐานและการ
ไม่มีกรอบนโยบายและแผนงานรองรับใน
จัดบริการส่าหรับเด็ก (ดย.)
การให้ความคุ้มครอง เพื่อน่ามาก่าหนด
6.1.1 ในรอบหนึ่งปีควรมีการประชุมเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ จัดท่าหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ร่วมกันในการด่าเนินงานคุ้มครองเด็กและ ด่าเนินงาน หรือสถานการณ์ด้านเด็กของแต่ละ
ขยายการให้บริการที่ครอบคลุม โดยผ่าน
หน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเด็กทั้งในเชิงปริมาณ
กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ระดับ และเชิงคุณภาพ ก่อนน่าเสนอข้อมูลในภาพรวมต่อ
จังหวัด อ่าเภอ ต่าบล ให้เป็นไปตาม
คณะรัฐมนตรี
มาตรฐานสากล สนธิสัญญาและกฎหมาย 6.1.2 คณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ มีการจัดตั้ง
กระทรวงศึกษาฯ
- เด็กที่อยู่ในราชอณาจักรสามารถ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี คณะอนุกรรมการเพื่อด่าเนินการในประเด็นของเด็กที่
เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้ เด็ก
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ
stateless ไม่มีเลข 13 หลัก จะได้รับ
รหัส G (เด็กรหัส G) ทั้งนี้ที่ประชุมได้
เสนอให้พิจารณาเด็ก กศน. ด้วย
เพราะยังไม่ครอบคลุม
กระทรวงสาธารณะ หลักประกันสุขภาพให้กับเด็กที่มาจาก
สุข
แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกับกลุม่
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แรงงานผิดกฎหมาย
-เสนอ การปรับแก้กฎหมายเพื่อให้
รองรับกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก
หรืออื่นๆในผู้เสียหายกลุม่ แรงงานผิด
กฎหมาย
เสนอ จัดท่ากลไกประสานงาน ส่งต่อ
กับกลุ่มค้ามนุษย์ เสนอ ให้มี MoU กับ
กลุ่มต่างๆที่ท่างานด้านนี้
เสนอ ให้มีการจัดสวัสดิการให้เด็ก
เคลื่อนย้าย ซึ่งอาจอาศัยอยู่ในสถาน
พักพิงฯ เพื่อการคืนสู่ถิ่น (ดย.)
1. โครงการก่าหนดสถานะและให้
สัญชาติไทยแก่เด็กนักเรียนไร้สัญชาติ
ในประเทศไทย (เด็กรหัส G?)
2. โครงการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ กัมพูชา

ดย

6.2 ปรับปรุงแก้ไขหรือบัญญัติกฎหมาย
เพื่อให้มีกรอบในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ครอบคลุมกลุ่มเด็กที่ยังไม่มีกรอบทางด้าน
กฎหมายรองรับ โดยมอบหมายหรือ
ก่าหนดให้มีกลไกรับผิดชอบในการ
ด่าเนินการศึกษา จัดท่าข้อมูล
ประกอบการพิจารณา รณรงค์เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ การเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องในการ
บังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

6.2.1 มีการพิจารณาปรับแก้รา่ งกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
1) โครงสร้างโดยรวมด้านเด็กของ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ.2546
2) กฎหมายส่าหรับกลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการ
คุ้มครองพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๘
3) พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อ
ก่าหนดสถานภาพเด็กที่เข้าเมืองผิด
6.2.2 มีการน่าข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
กฎหมายอื่นๆ ที่ก่าลังด่าเนินงานมาเผยแพร่ สื่อสาร
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่

เป้าหมาย:เด็กนักเรียน บุคคลทีไ่ ม่มีสัญชาติ
ไทยและผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ได้ลง
รายการสถานะตามสิทธิที่กฏหมายก่าหนด
เป้าหมาย : ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองมา
ลักลอบท่างาน เนื่องจากนายจ้าง/
ผู้ประกอบการ ไม่สามาถแจ้งแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่ได้จัดท่าทะเบียนประวัติกับกรมการ
ปกครองได้ เพราะจะมีความผิดในการให้ที่พัก
พิงคนต่างด้าวท่างานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
ป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก

กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ไ
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ตรงกันมากขึ้น
6.3 เร่งรัดในการก่าหนดยุทธศาสตร์/
แผนงานป้องกันและคุ้มครองเด็กที่ได้
ด่าเนินการไว้แล้ว ด้วยการมอบหมายให้มี
กลไกรับผิดชอบ จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนเพียงพอ รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผล
6.4 ผลักดันให้เกิดกรอบความร่วมมือ
วิธีการประสานความร่วมมือ กลไก
ประสานงานกลาง ผู้จดั การรายกรณีที่มี
ความสามารถในการสื่อสารและเป็นที่
ไว้วางใจของเด็ก เพื่อการส่งต่อเพือ่
ให้บริการและคุ้มครองเด็กที่เป็นผูเ้ สียหาย
จากความรุนแรงในทุกรูปแบบ มีการ
บริหารจัดการเป็นรายกรณีทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็น
รูปธรรม
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ตามแผนงานพัฒนาและสนับสนุน
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบ
อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขงและระดับ
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ

6.4.1 มีการท่าสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

6.4.2 มีการท่ากรอบความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลง
(พหุภาคี ทวิภาคี) ในกรอบอาเซียน เช่น มาตรฐาน
การคุ้มครองเด็ก
6.5.1 ต้องสร้างให้เกิดกรอบความร่วมมืระหว่าง
ประเทศในด้านวิชาการด้านระบบคุ้มครองเด็กระหว่าง
ประเทศ

- กรมกิจการเด็ก
เยาวชน

- การพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย (ไทย - พม่า)
(ไทย - กัมพูชา) (ดย.)
• เสนอ ให้มีกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในการท่างานกับเด็ก
เคลื่อนย้าย (migrant children ข้าม
แดน รวมถึง กรณี แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย)

- กรมกิจการเด็ก
เยาวชน
- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

- การจัดประชุมอาเซียนว่าด้วยเด็ก
เคลื่อนย้าย (ดย.)
- การประชุมอาเซียนว่าด้วยหลักการ
สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ หัวข้อ
การคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ดย.)
- การขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กของ
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คุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ
6.6 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือของพื้นที่
ในจังหวัด อ่าเภอ ต่าบล ในการประเมิน
สภาพปัญหา เพื่อจัดท่าแผนยุทธศาสตร์

6.6.1 มีการผลักดันจังหวัดที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ให้
สามารถจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การด่าเนินงานด้านเด็ก
ในพื้นที่ของตนเองได้ และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่
จังหวัดอื่นได้

6.7 เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งและ
ความร่วมมือ เครือข่ายการดูแลเด็กใน
กรณีพิเศษ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กใน
กรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

6.7.1 มีการประชุม หารือ และพัฒนาเครือข่ายในกลุม่
หน่วยงานที่ดูแลเด็กในกรณีพเิ ศษ
1) การท่า National Conference แล้วน่า
ข้อมูลมาสร้างกรอบความร่วมมือ ระบบ กลไก ต่อไป
2) การท่า National Workshop เพื่อทบทวน
ประเมินผลการท่างาน การพัฒนาคุณภาพงาน

โครงการ/กิจกรรม

- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน
- ส่านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.)
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การคุ้มครองเด็กอาเซียน (ดย.)
- เสนอ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. xxxx (ที่จะช่วยเสริมสร้างกลไก
ความร่วมมือของพื้นที่ใน จังหวัด/
อ่าเภอ/ต่าบล)

- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่างาน
กับเครือข่ายสิทิเด็
ธฺ กประเทศไทย
(CRC Coalition Thailand)

