


4 ขั้นตอนพิทักษเด็ก

แนวปฏิบัติในการปองกันและคุมครองเด็ก
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

โทร 1422
สายดวน
กรมควบคุมโรค

คูมือและแผนพับแนวปฏิบัติ...



         องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอื อปท. มบีทบาทสาํคัญในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง โดยเฉพาะเดก็ทีจ่าํเปนตองไดรบัการสงเสริม 

การพัฒนา การคุมครองสวสัดภิาพ  และบรกิารดานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหมคีวามเปนอยูทีด่ี

และปลอดภยัจากความรนุแรงทกุรูปแบบ

        การปกปองคุมครองเดก็ในสถานการณการแพรระบาดของโควดิ-19 จาํเปนตองใชความรวมมอื

ของเครอืขายในพ้ืนที ่ตอยอดความรูซึง่กนัและกนั ใหมคีวามรูความเขาใจตอโรคโควดิ-19 เพ่ือชวยเหลอื 

และสงตอเดก็ทีม่คีวามเส่ียงใหไดรบัการบรกิารทนัการณ 

อปท. กับงานพิทกัษเดก็ในชวงการแพรระบาดของโควดิ-19

สถานการณ
การแพรระบาดของโควดิ-19 มผีลตอความสามารถของครอบครวัในการจดัการความเครยีด

และความสามารถในการเลีย้งดเูดก็ โดยกลุมเดก็และครอบครัวทีต่องไดรบัการคุมครองเปนพิเศษ คือ

ภารกจิพิทกัษเด็ก 

กลุมที ่2 เดก็ทีถ่กูกระทาํความรนุแรง กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็ถูกกักตวัหรอืตดิเช้ือ 



1 มอบหมาย

(เจาหนาที ่1 คน ตอเดก็ 25 - 30 คน)

2
3

4

5

สรางระบบเครอืขาย
ภายใน/ภายนอกพ้ืนที่

จัดทาํระบบขอมลู
จัดทาํทะเบยีน

ใหความรูแกผูปฏบิตังิาน 
และเครอืขาย

จดัทาํแนวทาง
การทาํงาน

จดัทาํแนวปฏบิตัสํิาหรบั
เจาหนาที ่และเครอืขาย

(ผลกระทบ โควดิ-19 / 
ความรนุแรง)

อปท.

อัยการ

- กฎหมาย/ความปลอดภัย -

ศาล

ศูนยพ่ึงได

ทหาร ตำรวจ

มหีนาทีด่งันี้

6

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัว

“เจาหนาทีคุ่มครองเดก็”

เครือขายองคกร
พัฒนาเอกชน

เด็ก

ผูนําศาสนา

สภาเด็กและเยาวชน

รพ.สต.

เครือขายเด็กและเยาวชน

ผูนําชุมชน

บพด.

ศูน
ยพ

ึ่งได


โรง
พยา

บาล

โรงเรียน

พมจ.

อัยการ

ศาล
ทหาร

ยุติธรรม

ตํารวจ

ปกครอง
อปท.

อสม.อสม.

อพม.อพม.

เจาหนาที่
คุมครองเด็ก
เจาหนาที่

คุมครองเด็ก

     
  - สวัสดิการสังคม -

   
  
  
 - 

อง
คก

รพั
ฒ

นา
เอ

กช
น 

-
              - การศึกษ

า -

- กฎหมาย/ความปลอดภัย -           
 - ส

าธา
รณ

สุข

 -



แกไขคานิยม/ความเชื่อที่ไมถูกตอง ดูแลชวยเหลือดานความเปนอยูของครอบครัว

ที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- โรคโควดิ-19 เพ่ือปองกันการตตีรา

  และการแปลกแยกภายในชุมชน

ดแูลสภาวะทางจติสงัคม

ของเดก็/ผูดแูล
- การใหขอมลูทีถู่กตองเกีย่วกับ
  โควดิ-19 ทีเ่หมาะสมกับเพศและวยั 
- การดแูลใหผูมปีญหาสขุภาพจติไดรบับรกิาร
  ดานจติเวช 
- การจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ตามวยั 
  เพ่ือสรางกิจวตัรและลดความเครยีด

 ฟนฟูบริการปกติของทองถิ่น

- การใชความรนุแรงตอเดก็

  เชน รกัววัใหผกู รกัลกูใหตี

  หรอืเดก็เปนสมบตัขิองครอบครวั

- เงนิสดฉกุเฉนิ 

- สิง่ของจาํเปน

- โรงเรยีน และ ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
- สนามเดก็เลน สนามกีฬา
- แหลงเรยีนรูชุมชน

เพื่อสนับสนุนใหครอบครัว
กลับไปดําเนินชีวิตตามปกติ

โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2 ปองกัน ลดปจจัยเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3 ชี้เปา เฝาระวัง

การติดเชื้อโควิด-19
และอาการของโควิด-19

 ประชาสมัพันธ
ชองทางการแจงเหตุ

ใหความรูกับเครอืขาย
ในพ้ืนที ่เกีย่วกับ

การคนหาเดก็กลุมเส่ียง

กรณีการติดเชื้อโควิด-19

โทร 1422

สายดวน
กรมควบคุมโรค

การเลี้ยงดูไมเหมาะสม
และ

การใชความรุนแรงตอเด็ก

กรณีเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรง 

อปท.

โทร 1300
หรือติดตอ บพด.



กลุมที ่2 เดก็ทีถ่กู
กระทาํความรนุแรง 

อปท.

กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็
ถกูกกัตวัหรอืตดิเช้ือ 

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ

อสม.

อพม.

เจาหนาที่
คุมครองเด็ก



1. ประสานสงตอเขารบับรกิารทางการแพทย 

   ตามแนวทางขอตกลงกับหนวยงานดานสาธารณสขุ

2. จดัทาํทะเบยีนขอมลูเดก็ทีต่ดิเช้ือ ทีม่กีารเกบ็รกัษาความลบั

3. ตดิตามวา เดก็ทีไ่มถูกกกัตวัมผีูดแูลหรอืไม 

   ถาไมม ีจะตองจดัหาผูเล้ียงดทูดแทน 

   โดยทาํงานรวมกบั บพด. และ พมจ.

4. ถาเดก็ตองแยกจากผูดแูล จดัการใหเดก็สามารถรกัษา 

   การตดิตอกบัผูดแูลไดสมํา่เสมอ

1. ประสานสงตอเขารบับรกิารดานคุมครองเดก็

   ผาน บพด.และ พมจ. ตามแนวทาง

   ขอตกลงระหวางหนวยงานสหวชิาชีพ

2. จดัทาํทะเบยีนขอมลูเดก็ทีถ่กูใชความรนุแรง 

   ทีม่กีารเก็บรกัษาเปนความลับ

3. ลงเย่ียม ตดิตามดแูลเปนระยะ

บพด./พมจ.

โรงพยาบาล

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ



การรักษาความลับ
ของขอมูลเด็กและครอบครัว

การดูแลความปลอดภัย
ในการลงพื้นที่/เยี่ยมบาน

การเลี้ยงดูทดแทน
โดยเนนใหเด็ก

อยูในสภาพแวดลอม
แบบครอบครัว

การคืนเด็ก/ครอบครัว
ที่เปนกลุมเสี่ยงติดเชื้อ สูชุมชน 

โดยไมถูกตีตรา 
หรือทําใหแปลกแยก

ขอพึงระวังของอาสาสมัครพิทักษเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองคุมครองเด็กและเยาวชน
โทร 0 2651 6959 โทรสาร 0 2651 6881
www.dcy.go.th
https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth



แนวปฏิบัติในการปองกันและคุมครองเด็ก
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)

4 ขั้นตอนพิทักษเด็ก

โทร 1422
สายดวน
กรมควบคุมโรค

คูมือและแผนพับแนวปฏิบัติ...



อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) 

อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย (อพม.) 

หรอือาสาสมคัรอ่ืนในพ้ืนที ่.... คุณคือ

สถานการณ
การแพรระบาดของโควดิ-19 มผีลตอความสามารถของครอบครวัในการจดัการความเครยีด

และความสามารถในการเลีย้งดเูดก็ โดยกลุมเดก็และครอบครวัทีต่องไดรบัการคุมครองเปนพิเศษ คือ

ภารกิจอาสาสมัครพิทักษเด็ก 

กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็ถกูกักตวัหรอืตดิเช้ือ 

-  มบีทบาทสําคัญในการปกปองคุมครองเดก็ เพราะเปนผูทีรู่จกัสถานการณ

   และคนในพ้ืนทีด่ทีีส่ดุ สอดสอง ดแูล และประเมนิเบือ้งตนวา มเีดก็ในพ้ืนทีไ่ดรบั

   การเล้ียงดทูีไ่มเหมาะสม หรอืถกูใชความรนุแรงหรอืไม 

-  ดาํเนนิการรวมกบัสิง่ทีคุ่ณทาํเปนประจาํอยูแลว ไมวาจะเปนการเย่ียมบาน 

   การสอบถามสารทกุขสขุดบิ การใหขอมลูดานสขุภาพหรอืบรกิารอืน่ ๆ ของรฐั 

-  เพียงแคสงัเกตถงึสถานการณในครวัเรอืนวา เดก็มคีวามเปนอยูทีด่ทีีเ่หมาะสมหรอืไม 

-  กรณทีีพ่บเจอเด็กทีคุ่ณรูสึกกังวลใจ หรอืมคีวามเปนหวง คุณสามารถสงตอ/แจงใหนกัวชิาชีพ 

   เขามาดาํเนนิการเพ่ือประเมนิสถานการณและใหความชวยเหลอืไดตอไป 

“เครอืขายพิทกัษเดก็”

กลุมที ่2 เดก็ทีถ่กูกระทาํความรนุแรง 



ทํางานรวมกับเครือขายภายในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัว

เครือขายองคกร
พัฒนาเอกชน

เด็ก

ผูนําศาสนา

สภาเด็กและเยาวชน

รพ.สต.

เครือขายเด็กและเยาวชน

ผูนําชุมชน

บพด.

ศูน
ยพ

ึ่งได


โรง
พยา

บาล

โรงเรียน

พมจ.

อัยการ

ศาล
ทหาร

ยุติธรรม

ตํารวจ

ปกครอง

อปท.

อสม.อสม.

อพม.อพม.

เจาหนาที่
คุมครองเด็ก
เจาหนาที่

คุมครองเด็ก

     
  - สวัสดิการสังคม -

   
  
  
 - 

อง
คก

รพั
ฒ

นา
เอ

กช
น 

-

              - การศึกษ
า -

- กฎหมาย/ความปลอดภัย -           
 - ส

าธา
รณ

สุข

 -



แกไขคานิยม/ความเชื่อที่ไมถูกตอง
โรคโควิด-19
เพ่ือปองกันการตีตรา
และการแปลกแยกภายในชุมชน

ดูแลสภาวะทางจิตสังคม
ของเด็ก/ผูดูแล
รวมถึงการใหขอมลูทีถ่กูตองเก่ียวกบัโควดิ-19
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแลใหผูมีปญหา
สุขภาพจิตไดรับบริการดานจิตเวช
การจัดกิจกรรมสําหรับเดก็ตามวยัเพ่ือสรางกจิวตัร
และลดความเครยีด

การใชความรุนแรงตอเด็ก
เชน รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
หรือเด็กเปนสมบัติของครอบครัว

ขั้นตอนที่ 2 ปองกัน ลดปจจัยเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3  ชี้เปา เฝาระวัง

การติดเชื้อโควิด-19
และอาการของโควิด-19

 ประชาสมัพันธ
ชองทางการแจงเหตุ

ใหความรูกับเครอืขาย
ในพ้ืนที ่เกีย่วกับ

การคนหาเดก็กลุมเส่ียง

กรณีการติดเชื้อโควิด-19

โทร 1422

สายดวน
กรมควบคุมโรค

การเลี้ยงดูไมเหมาะสม
และ

การใชความรุนแรงตอเด็ก

กรณีเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรง 

อปท.

โทร 1300
หรือติดตอ บพด.



สงสัยวามีการใชความรุนแรง หรือปลอยปละละเลยเด็ก
ผูดูแลมีการลงโทษเด็กโดยการตีหรือดุดาอยางรุนแรง 
เด็กมีรอยแผลที่นาสงสัย หรือไมสามารถอธิบายได
เด็กมีอาการกระเพาะปสสาวะอักเสบ หรือเจ็บอุงเชิงกราน ซํ้า ๆ
เด็กมีทาทางหวาดกลัวผูดูแล หรือผูใหญคนอื่นในบานเกินความเหมาะสม
เด็กเล็กถูกทิ้งไวลําพังภายในบาน หรืออยูภายใตการดูแลของเด็กดวยกัน
เดก็มปีระวตับิาดเจบ็รนุแรง (จมนํา้/ตกกระแทก/อบุตัเิหตบุนถนน/บรโิภคสารพิษ ฯลฯ) 
สภาวะสุขอนามัยภายในบานไมดี
ประวัติเด็กคนอื่นในบานที่บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือถูกนําไปใชแรงงาน

ปจจัยการพิจารณาความเสี่ยงตอเด็ก มีอะไรบาง ?

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ

กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็ถูกกกัตวัหรอืตดิเช้ือ 

กลุมที่ 2 เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง 

อพม.

อสม.

อปท.



1. รับแจง
2. ประเมิน

3. ขึ้นทะเบียน
4. สืบขอเท็จจริง
5. กําหนดแผน

6. ใหบริการตามแผน
7. ติดตามผล

8. ยุติการบริการ

บพด./พมจ.

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ

1. แจงเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
2. ทํางานรวมกับเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
และหนวยงานดานสาธารณสุขเพื่อ
        

1. แจงเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
2. ทํางานรวมกับหนวยงานดานคุมครองเด็ก
ผาน บพด. และ พมจ.

กระบวนการชวยเหลือ
หนวยงานดานคุมครองเด็ก

โรงพยาบาล

ประสานสงตอเขารบับรกิารทางการแพทย

ตามแนวทางขอตกลงกับหนวยงานดานสาธารณสุข

ตดิตามวา เดก็ทีไ่มถกูกกัตวัมผีูดแูลหรอืไม 

ถาไมม ีจะตองจดัหาผูเลีย้งดทูดแทน 

โดยทาํงานรวมกบั บพด. และ พมจ.

ถาเดก็ตองแยกจากผูดแูล จดัการใหเดก็สามารถรกัษา 

การตดิตอกบัผูดแูลไดสมํา่เสมอ

ประสานสงตอเขารบับรกิารดานคุมครองเดก็

ผาน บพด.และ พมจ. ตามแนวทาง

ขอตกลงระหวางหนวยงานสหวชิาชีพ

ลงเย่ียม ตดิตามดูแลเปนระยะ



คําถามสําหรับพูดคุยกับผูดูแลเด็ก (ในสถานการณโควิด)

สถานการณที่เกิดขึ้นทําใหหลายครอบครัวมีสภาวะความเครียดสูง 
ทานคิดวาการเลี้ยงดูเด็กในขณะนี้สงผลตอความเครียดของทานในระดับใด จาก 0-10 
(0 คือสบาย ๆ และ 10 คือไมสามารถจัดการได)

การกักตัวรวมกันในบาน ทําใหหลายครอบครัวมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง 
หรือรูสึกวาเด็ก ๆ พยายามสรางความวุนวาย 
สิ่งเหลานี้เคยเกิดขึ้นในครอบครัวของทานบอยหรือไม จาก 0 - 10
(0 คือไมเคยเกิดขึ้น และ 10 คือเกิดขึ้นตลอดเวลา)

 
(สําหรับถามตัวเอง) เนื่องจากอาสาสมัคร คือคนที่รูจักเด็กและครอบครัว
เปนอยางดี สัญชาตญาณของทานจะบอกไดดีที่สุด 
ทานคิดวาเด็กและครอบครัวมีความเสี่ยงสูงหรือไม 

ขอพึงระวังของอาสาสมัครพิทักษเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองคุมครองเด็กและเยาวชน

โทร 0 2651 6959 โทรสาร 0 2651 6881
www.dcy.go.th

https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth

การรักษาความลับ
ของขอมูลเด็กและครอบครัว

การดูแลความปลอดภัย
ในการลงพื้นที่/เยี่ยมบาน

การเลี้ยงดูทดแทน
โดยเนนใหเด็ก

อยูในสภาพแวดลอมแบบครอบครัว

การคืนเด็ก/ครอบครัว
ที่เปนกลุมเสี่ยงติดเชื้อ สูชุมชน 

โดยไมถูกตีตรา หรือทําใหแปลกแยก

มากกวา 5 มีความเสี่ยงสูง

มากกวา 5 มีความเสี่ยงสูง



ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการคุ้มครองเด็ก

Child Protection Information  
System (CPIS)

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รู้แล้ว... อย่าเฉย

ประโยชน์์ของระบบ 

เด็็ก เยาวชน และครอบครวัเข้้าถึึงการช่ว่ยเหลืือ

คุ้้้มคุ้รองได้้อยา่งรวด้เรว็แลืะปลือด้ภััย

ติิด็ติามการช่วยเหลือเด็็กรายบุคคลเพื่ื�อวางแผน

การด้แูลืระยะสัั้�น ระยะกลืาง แลืะระยะยาว

ติิด็ติามสถานการณ์์เด็็กเพื่ื�อวางแผนเช่งิกลืย้ทธ์ ์

ท่�สั้อด้คุ้ล้ืองกับบริบทพื่ื�นท่�

หลักการของระบบ 

มารว่มเป็น็  
“เครอืขา่ย

คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน”

ความร่ว่มมอืร่ะหว่าง
หน่่วยงาน่วิชาชีพ  
องค์กร่เอกชน่ และ
เคร่อืข่า่ยอาสาสมคัร่

เด็็กเป็น็่ศูนู่ยก์ลาง กร่ะบวน่การ่ค้�มคร่อง
เ ด็็ ก ร่ า ย ก ร่ ณีี เ ป็็ น่
มาตร่ฐาน่การ่ทำำางาน่

0 2255 5850-7, 0 2253 9116-7 

cpis@dcy.go.th

www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพื่ัฒนาสั้ังคุ้มแลืะคุ้วามมั่นคุ้งข้องมน้ษย์

 กรมกิจการเด็้กแลืะเยาวช่น



ตรวจสอบ

กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนา

มอบหมายผู้จัดการรายกรณี

ประชาชนแจงเหตุ อปท. ที่มีระบบคุมครองเด็ก

CMST
32 ขอ

รับเรื่อง

สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง 

การส่งต่อและ
ยุติบริการ

การประเมิน
สภาวะ

การสืบค้น
ข้อเท็จจริง

ผลการให้
ความช่วยเหลือ

แผนการให้
ความช่วยเหลือ

ระบบตรวจสอบ
ขอมูลบุคคล

ระบบตรวจสอบ
ขอมูลบุคคล

ระบบสารสนเทศ
จัดการรายกรณี
ระบบสารสนเทศ
จัดการรายกรณี

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
• เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

• เงินสงเคราะห์เด็ก
ในครอบครัวยากจน

• เงินอุดหนุนเด็กในครอบครัว
อุปถัมภ์

ฐานข้อมูลครอบครัว
อุปถัมภ์

กระบวนการคุ้มครองเด็กรายกรณี

ระบบ CPIS (ซี-พิส) 

ร่ ะ บ บ ร่ั บ แ จ้� ง เ ห ต้  “ M o b i le  A p p l i c a t i o n  
ค้�มคร่องเด็็ก” เป็นแอปพื่ลิืเคุ้ช่ันแจ้งเหตุ้สั้ำาหรับ
ประช่าช่น เมื�อพื่บเห็นเด็้กท่�ตุ้องการคุ้วามช่่วยเหลืือ 
ผ่านโทรศััพื่ท์เคุ้ลืื�อนท่� แท็บเล็ืตุ แลืะคุ้อมพื่ิวเตุอร์
ผา่นเว็บไซต์ุ

ร่ะบบคัด็กร่อง CMST เป็นสั้ารสั้นเทศับริหารจัด้การ
ข้้อมูลืเด็้กตุามแบบคัุ้ด้กรองเพื่ื� อสั้นับสั้น้นการ 
เ ล่ื� ยงดู้ เ ด็้กตุามมาตุรฐานการเล่ื� ยงดู้ เ ด็้กข้ั�นตุำา  
(Child Maltreatment Surveillance Tool – CMST) 
สั้ำาหรบัองค์ุ้กรปกคุ้รองสั้ว่นท้องถิึ�น

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูจั้ด็การ่ร่ายกร่ณีี เป็นสั้ารสั้นเทศั
บรหิารจัด้การข้อ้มูลืเด็้กตุามกระบวนการคุ้้้มคุ้รองเด็้ก
ร า ย ก ร ณี่  แ ลื ะ เ ป็ น เ คุ้ รื� อ ง มื อ สั้ำา ห รั บ ผู้ จั ด้ ก า ร 
รายกรณี ่(พื่นักงานเจ้าหนา้ท่�ตุาม พื่.ร.บ.คุ้้้มคุ้รองเด็้ก 
พื่.ศั. 2546 แลืะผู้ปฏิิบัติุงานด้้านการคุ้้้มคุ้รองเด็้ก)  
ในการวางแผนแลืะติุด้ตุามการช่ว่ยเหลืือเด็้ก  

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูผูู้�ป็ฏิิบัติงาน่ด็�าน่การ่ค้�มคร่องเด็็ก 
เป็นสั้ารสั้นเทศับริหารจัด้การข้้อมูลืพื่นักงาน 
เจ้าหน้าท่�ตุาม พื่.ร.บ.คุ้้้มคุ้รองเด็้ก พื่.ศั. 2546 แลืะ
ผู้ปฏิิบัติุงานด้้านการคุ้้้มคุ้รองเด็้ก แลืะเป็นเคุ้รื�องมือ
คุ้้นหาผู้จัด้การรายกรณ่ีท่�มคุ่้วามเช่่�ยวช่าญ สั้อด้คุ้ล้ือง
กับสั้ภัาพื่ปญัหาแลืะคุ้วามตุ้องการข้องเด็้กแตุ่ลืะราย  

ร่ะบบสาร่สน่เทำศูด็�าน่สวัสดิ็การ่เด็็ก เป็นสั้ารสั้นเทศั
ช้่ด้สั้วัสั้ดิ้การสั้ำาหรับเด็้กแลืะคุ้รอบคุ้รัว เช่่น กองท้น
คุ้้้มคุ้รองเด็้ก เงินสั้งเคุ้ราะห์เด็้กในคุ้รอบคุ้รัวยากจน 
เงินอ้ด้หน้นเด็้กในคุ้รอบคุ้รัวอ้ปถัึมภ์ั แลืะการข้ึ�น
ทะเบย่นคุ้รอบคุ้รวัอ้ปถัึมภ์ั 

ร่ะบบตร่วจ้สอบข่�อมูลบ้คคล เป็นระบบตุรวจสั้อบ 
ข้้ อ มู ลื เ ด็้ ก จ า ก สั้ำา นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ท ะ เ บ่ ย น  
กรมการปกคุ้รอง เพื่ื�อให้ผู้จัด้การรายกรณี่ม่ข้้อมูลื
เบื�องตุ้นเก่�ยวกับเด็้ก โด้ยมก่ารกำาหนด้สั้ทิธิ์การเข้า้ถึึง 
ข้้อมูลืแลืะช่ั�นคุ้วามลัืบ 

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

ประกอบด้วย 6 ระบบปฏิบัติการ
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Mobile Application

“คุ้มครองเด็ก”

Mobile Application 

คุ้มครองเด็ก

รู้แล้ว... 
อย่าเฉย
พบเหน็เด็กท่ีต้องการ 

ความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันที

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาชน เป็น “เครอืข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน” เฝ้าระวัง แจ้งเหต ุ
ประสานส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนผา่นแอปฯ “คุ้มครองเด็ก”

เด็ก เยาวชน และครอบครวั 
เข้าถึงการช่วยเหลือคุ้มครองได้อยา่ง

รวดเรว็และปลอดภัย

เด็กและเยาวชน อยูดี่ มสีุข 
ปลอดภัยในครอบครวั ชุมชน และ 
สังคมแวดล้อมท่ีคุ้มครองและดแูล 

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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0 2255 5850-7, 0 2253 9116-7 

cpis@dcy.go.th

www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มารว่มกัน 
เปน็เครอืขา่ย  
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
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1.                     

คุม้ครองเด็กคุม้ครองเด็ก
Department of Childen
and Youth
Department of Childen
and Youth

7.0
MB

Rated for
3+   

Download
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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3

คุมครองเด็ก

คุมครองเด็ก

ยกเลิก

รับ

คุมครองเด็ก

ติดตั้ง

Downloads7.0
MB

Rated for
3+   

Tools

3

1.      

เม่�อยน่ยนัตััวตันเสร็จ สามารถ 
เขา้ใช้แอปฯ โดยกรอกช่�อผู้้ใ้ช้งาน 
รหัสัผู้า่น แล้วกดปุ�มเข้้าสู่่�ระบบ

กดปุ�มแจ้้งเหตุุ
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน

65%
10:28 AM

à ººÐÃ‹ÙÊÒŒ¢

Å§·Ðà ¹ÂÕº

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

à ººÐÃ‹ÙÊÒŒ¢

Å§·Ðà ¹ÂÕº

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

65%
10:28 AM

à ººÐÃ‹ÙÊÒŒ¢

Å§·Ðà ¹ÂÕº

ระบุุขอ้มล้ท่�สำาคัญ เชน่ สภาพปญัหัา 
สถานท่�เกิดเหัตุั เพ่�อใหัเ้จ้าหันา้ท่� 
ดำาเนนิการชว่ยเหัล่อได้ทันการณ์์

ข้อ้มู่ลข้องผู้่แ้จ้้ง
และข้อ้มู่ลการ
แจ้้งเหตุ ุจ้ะถูก่

เก็บเป็็นความูลับ

ผู้้แ้จ้งจะได้หัมายเลขรับุแจ้ง 
เพ่� อติัดตัามผู้ล และสถานะ
การใหัค้วามช่วยเหัล่อของ
หันว่ยงาน

Mobile Application  

คุ้มครองเด็ก
แอปพลิเคชนั (Application)  
แจ้งเหัตักุารชว่ยเหัล่อเด็กและเยาวชน  
ท่�ประสบุปัญหัา บุนโทรศััพท์เคล่�อนท่� แท็บุเล็ตั และ
คอมพิวเตัอรผ์ู้า่นเว็บุไซต์ั เพ่�อให้ัเด็กและเยาวชนได้รบัุความ
ชว่ยเหัล่ออยา่งทันท่วงท่
 

สามารถดาวนโ์หัลดและติัดตัั�งบุนโทรศัพัท์
ทั�งระบุบุ Android และ iOS ผู้า่น Google Play 
หัร่อ App Store โดยพิมพค้์นหัาแอปฯ “คุ้มครองเด็ก” หัรอ่สแกนคิวอารโ์ค้ด 
และยงัสามารถแจ้งเหัตุัผู้า่นทางคอมพวิเตัอร ์website cpis.dcy.go.th

2

à ººÐÃ‹ÙÊÒŒ¢

Å§·Ðà ¹ÂÕº

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐººà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº

Å×ÁÃËÑÊ¼‹Ò¹Å×ÁÃËÑÊ¼‹Ò¹

Å§·ÐàºÕÂ¹Å§·ÐàºÕÂ¹

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

รหสัผา่น

ชื�อผูใ้ชง้าน

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จง้เหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปัญหา

สภาพปัญหา

ความเรง่ดว่นในการชว่ยเหลอื
เลือกตามความเห็นผูแจง

โปรดระบรุายละเอยีดเกี�ยวกบัสภาพปัญหา
เพิ�มเตมิ
ไมเกิน 1,000 ตัวอักษร

ภาพหลกัฐานประกอบ/วดีโีอ

สามารถเลอืกไฟลร์ปูภาพนามสกลุ .jpg, .png,
และไฟล ์vdo นามสกลุ .mp4 ขนาดไมเ่กนิ 20
Mb. ตอ่ไฟล์

ระบบไดรับแจงเร่ืองเรียบรอยแลว รหัส

ติดตามคือ 16418000002

ระบบไดรับแจงเร่ืองเรียบรอยแลว รหัส

ติดตามคือ 16418000002

ตกลง

การดําเนินงาน
(ขอ้มูล ณ วันนที ่22/02/2564  14:12)

ติดตามติดตาม

หมายเลขแจ้งรบั: 1-64-10-000002

วันท่ีแจ้งรบั: 22/02/2564 14:11

สถานะ: บนัทึกแจ้งเหตเุขา้สูระบบ

22/02/2564
14:12 บนัทึกแจ้งเขา้สูร่ะบบ

22/02/2564
14:13 อยูร่ะหว่างตรวจสอบ

22/02/2564
14:13 ดําเนินการชว่นเหลือและ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแล้ว

หากต้องการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม
สามารถติดต่อได้ท่ี

บา้นพกัเด็กและครอบครวักรุงเทพมหานคร
เบอรติ์ดต่อ 0 2354 7580, 7582

แจ้งเหตุ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

ติดตามผล

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จ้งเหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปญัหา

สภาพปญัหา

ความเรง่ด่วนในการชว่ยเหลือ
เลือกตามความเหน็ผูแ้จ้ง

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับสภาพปญัหา
เพิม่เติม (ไมเ่กิน 1,000 ตัวอักษร)

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดีโอ

ยอมรบั  เง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชง้าน

1

2

3

4

5

6

ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅá¨Œ§àËµØ

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จ้งเหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปญัหา

สภาพปญัหา

ความเรง่ด่วนในการชว่ยเหลือ
เลือกตามความเหน็ผูแ้จ้ง

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับสภาพปญัหา
เพิม่เติม
ไมเ่กิน 1,000 ตัวอักษร

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดีโอ

สามารถเลือกไฟล์รูปภาพนามสกลุ .jpg, .png,
และไฟล์ vdo นามสกลุ .mp4 ขนาดไมเ่กิน 20
Mb. ต่อไฟล์

Ë¹ŒÒáÃ¡ µÔ´µÒÁ¼Å á¨Œ§àËµØ ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹µÑÇ

เม่�อดาวนโ์หัลดแอปฯ แล้ว 
ทำาการลงทะเบุ่ยน โดยกด 

ท่�ปุ�มลงทะเบยีน

1

วิธีดาวน์โหลด 
และติดตั้ง

1

วิธีลงทะเบียน

2

วิธีการ 
แจ้งเหตุ

3

วิธีการ 
ติดตามผล

4

เขา้สูร่ะบบ

ประชาชนท่ัวไป

ประชาชนท่ัวไป

อพม
หนว่ยงาน

ลงทะเบยีนลงทะเบยีน

ÂÍÁÃÑº เง่ือนไขขอ้ตกลงในการใชง้าน

Å§·ÐàºÕÂ¹

ชื่อ *

Ex: ขวัญใจ

นามสกลุ *

Ex: รม่รื่นดี

วัน/เดือน/ป ี เกิด *

Ex: 01/04/2520

ทีอ่ยู ่*

ตําบล *

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

กรุณาเลือกอําเภอ

เบอรโ์ทรศพัท์ *

Ex: 081 234 5678

Line *

Ex: @kwanjai

อเีมล *

Ex: kwanjai@gmail.com

ประเภทผูใ้ชง้าน *

Å§·ÐàºÕÂ¹

ชื่อผูใ้ชง้าน * ภาษาอังกฤษอยา่งนอ้ย 6 ตัวอักษร

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

กรุณาเลือกอําเภอ

เบอรโ์ทรศพัท์ *

Ex: 081 234 5678

รหสัผา่น *

ยนืยนัรหสัผา่น *

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระบบรับแจ้งเหตุระบบรับแจ้งเหตุ

การยนืยนัการ
ลงทะเบียน
การยนืยนัการ
ลงทะเบียน

ระบบได้ทําการยนืยนัการใช้งานการ
ลงทะเบยีนของท่านเรยีบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปในการเปิดใช้งาน

กรุณาเขา้สูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใชแ้ละรหสั
ผา่นท่ีท่านได้กําหนดไว้ในการลงทะเบยีน

ขอบคณุค่ะ

ระบบได้ทําการยนืยนัการใช้งานการ
ลงทะเบยีนของท่านเรยีบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปในการเปิดใช้งาน

กรุณาเขา้สูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใชแ้ละรหสั
ผา่นท่ีท่านได้กําหนดไว้ในการลงทะเบยีน

ขอบคณุค่ะ

กลับไปหน้าแรก

กรอกข้อมล้ใหัค้รบุถ้วน 
พรอ้มกับุระบุุอ่เมล์ 

เพ่�อยน่ยันตััวตัน 

กำาหันดช่�อผู้้ใ้ชง้าน 
กดปุ�มลงทะเบยีน

กดยน่ยันตััวตันทางอ่เมล์  
ท่�ลงทะเบุย่นไว้

แจ้งเหตุ
แบ่งเป็็นหมวด

ดังน้ี

2 3 4

หัรอ่เพิ�มเติัมรายละเอ่ยดต่ัาง ๆ 
เชน่ ภาพถ่ายหัรอ่วิด่โอคลิป  

แล้วกดปุ�ม ส่ง่

App manual leaflet-front qrcode.indd   5-7App manual leaflet-front qrcode.indd   5-7 23/03/2021   20:14:4723/03/2021   20:14:47








