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 กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองเด็ก 

ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก 

 

กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองเด็ก 
 

กรอบการจัดสรร 
(%) 

1 การปองกันการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน 25 

2 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 15 

3 การสรางหรือการพัฒนาระบบคุมครองเด็ก 20 

4 การสงเสริมศักยภาพครอบครัวเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรอยางเหมาะสม 10 

5 การสงเสริมศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการคุมครองเด็ก 5 

6 การประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับการคุมครองเด็ก 5 

7 สนับสนุนเปนคาความจําเปนพ้ืนฐาน 20 

รวม 100 

 หมายเหตุ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญของ

กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองเด็ก เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณ

ดานเด็กในจังหวัด 

 

 ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองเด็ก 

1. การปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาเด็กและเยาวชน ท้ังท่ีเปนปญหาเรงดวน และเปนปญหาท่ีเกิดในชุมชนมาอยางตอเนื่อง         

หรือประเด็นปญหาตางๆ ดังนี้ 

1.1 การปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

1.2 การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และการสงเสริม

สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรท่ีเขารวมแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในระดับตางๆ 

1.3 การสงเสริมใหชุมชน สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน รวมกันแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

 

2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการ เพ่ือสงเสริม

พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ตามนโยบายเยาวชนแหงชาติ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1 มีวุฒิภาวะทางอารมณ จริยธรรม และมีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบตามวัย 
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2.2 มีทักษะชีวิต รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีทักษะในการปองกันตนเองจากปญหา

สังคม 

 

3. การสรางหรือการ พัฒนาระบบคุมครองเด็ก 

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการ เพ่ือสงเสริมให

เกิดระบบคุมครองเด็กในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดแกการทํากิจกรรมตางๆในพ้ืนท่ี ดังนี้  

3.1 การจัดทําแผนขอมูลเด็กกลุมตางๆ ในชุมชน เพ่ือใหรับทราบภารกิจของจังหวัดหรือชุมชน

ท่ีจะตองดูแลเด็ก 

3.2 การจัดทําแผนบูรณาการดานการคุมครองเด็กซ่ึงเปนแผนท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ี 

3.3 การสราง/การพัฒนาระบบงาน เพ่ือใหมีการชวยเหลือเด็กท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ        

ถูกทารุณกรรม ถูกนําไปแสวงผลประโยชน อยางเปนระบบ 

3.4 การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและบุคลากรผูทํางานดานเด็กใหมีองคความรู และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

3.5 การสงเสริมพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมในการคุมครองเด็ก 

3.6 การสราง/การพัฒนาระบบการเฝาระวังปญหาเด็กในชุมชน 

3.7 การติดตามและประเมินผล การดําเนินงานคุมครองเด็ก ท้ังในเชิงประเด็น เชิงระบบ และ

รายกรณี 

 

4. การสงเสริมศักยภาพครอบครัวเพ่ือการดูแลบุตรอยางเหมาะสม 

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการ เพ่ือสงเสริม

ศักยภาพครอบครัว เพ่ือการเลี้ยงดูบุตรในประเด็นตางๆ ดังนี้  

4.1 การใหความรูแก บิดามารดา ผูปกครองใหมีความรูเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็ก แตละชวงวัย 

การแกไขปญหาพฤติกรรมของเด็กแตละชวงวัย การเลี้ยงดูเด็กท่ีตองการ การดูแลเปน

พิเศษ เชน เลี้ยงเด็กท่ีมีพัฒนาการชา เด็กพิการ เด็กท่ีมีปญหาดานจิตเวช เปนตน 

4.2 การใหความรูแก บิดามารดา ผูปกครอง เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว การสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความผาสุก และความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

4.3 การจัดกิจกรรมใหเด็กและครอบครัวใหมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือกระชับสัมพันธภาพใน

ครอบครัว  

4.4 การสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลไก หรือการจัดบริการใหคําปรึกษาแกครอบครัวท่ีประสบ

ปญหาในการเลี้ยงดูบุตร 

4.5 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวใหรูเทาทัน ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนท่ีสงผล

ใหเกิดปญหาตอเด็กและเยาวชน และเพ่ือใหสามารถปรับบทบาทของครอบครัวใหสามารถ

เลี้ยงดูบุตรอยางเทาทันยุคสมัย 
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4.6 การสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมเก่ียวของกับ โรงเรียน วัด และชุมชน เพ่ือใชกิจกรรม

เปนเครื่องอบรมขัดเกลา และพัฒนาเด็ก รวมท้ังสรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว 

 

5. การสงเสริมศักยภาพองคกรการปกครองสวนทองถิ่นในการคุมครองเด็ก 

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการ เพ่ือสงเสริม

ศักยภาพใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตั้งอยูครอบคลุมท่ัวประเทศ และพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดแตงตั้งใหเปนผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ไดสรางระบบดูแลคุมครองเด็กใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมและโครงการท่ีควรใหการสนับสนุนสงเสริม ไดแก 

5.1 การทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีมีการบูรณาการปฏิบัติรวมกัน ระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือขายในพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ

ในชุมชน เพ่ือการคุมครองเด็ก การแกปญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยความรวมมือของ

ภาคสวนตางๆ 

5.2 การจัดตั้งกลไกตางๆ เพ่ือการคุมครองเด็กและครอบครัว เชน ศูนยรับแจงเหตุ ศูนย

ประสานการดําเนินงานดานเด็กและครอบครัว ศูนยปฏิบัติการเพ่ือชวยเหลือเด็กและสตรี 

ท่ีถูกกระทําความรุนแรง เปนตน 

5.3 การสงเสริมองคกรดานเด็กและครอบครัวใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหมีบทบาทดูแลเด็กและ

ครอบครัวในชุมชน เชน การสงเสริมความเขมแข็งแกสภาเด็กและเยาวชน การสงเสริม

ความเขมแข็งแกกลุมตางๆท่ีตั้งโดยเด็กและเยาวชน เพ่ือทํากิจกรรมในเชิงบวก 

5.4 การทํากิจกรรม เพ่ือตรวจตราสถานท่ีเสี่ยงสําหรับเด็ก ไดแก การออกตรวจตราสถาน

บันเทิง แหลงอบายมุข รานเกมส รานคาราโอเกะ สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยบูรณาการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีและภาคประชาชน  

5.5 การทํากิจกรรม เพ่ือเปดเวทีใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึง ความคิดเห็นและสภาพ

ปญหา รวมท้ังเปดพ้ืนท่ีสรางสรรค ใหแกเด็กไดทํากิจกรรมในเชิงบวก  

5.6 การจัดทําฐานขอมูลเด็กกลุมตางๆในชุมชน เพ่ือจัดทําแผนคุมครองเด็กของชุมชน  

 

6. การประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก  

กิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเปนการดําเนินการ เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจ และความตระหนักในการคุมครองเด็ก ดังนี้ 

6.1 การสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู กํานัน ผูใหญบาน บุคลากรดานสาธารณสุข ฯลฯ รับทราบบทบาทตามท่ี

กฎหมายกําหนด และมีสวนรวมเฝาระวังปญหาเด็กในชุมชน 

6.2 ผลักดันสื่อประเภทตางๆท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสถานการณ เก่ียวกับการ

คุมครองเด็ก เพ่ือประชาสัมพันธ และสรางกระแสใหสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การคุมครองเด็กในชุมชน 
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7. สนับสนุนโครงการเปนคาความจําเปนพ้ืนฐาน 

เปนการสนับสนุนงบประมาณใหสถานสงเคราะหท่ีมีความจําเปนและเดือดรอนในดาน

งบประมาณในการเลี้ยงดูเด็ก โดยลักษณะกิจกรรมและโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ไดแก 

-  คาใชจายในการจัดท่ีพักอาศัย เครื่องนุงหม อาหารและของใชท่ีจําเปนตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบในการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการเพ่ิมเติม  

  นอกเหนือจากโครงการท่ีสอดคลองกับกรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุมครองเด็ก แลวนั้น 

เพ่ือใหโครงการเปนไปตามเจตนารมณพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และตอบสถานการณปญหา     

ในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด เห็นควรมีองคประกอบของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุมครองเด็ก

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เปนโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัดแตละจังหวัด หรือยุทธศาสตรปองกันและ

แกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม หรือยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย หรือยุทธศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติคุมครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 

2. เปนโครงการท่ีกระตุนใหเกิดกลไกและเครือขายในการคุมครองเด็กในระดับพ้ืนท่ีไดอยาง

เปนรูปธรรม 

3. เปนโครงการท่ีสงเสริมกลไกการทํางานในโรงเรียนใหเกิดระบบชวยเหลือเด็กนักเรียน 

4. เปนโครงการท่ีสามารถแกไขปญหาเรงดวนท่ีเกิดในพ้ืนท่ีได 

 


