ประกาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมทางานโครงการการป้องกันการกระทาผิดของนักเรียนในพืน้ ที่พเิ ศษ
ประจาปี 2561
-------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีหน้าที่กากับดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ดาเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2546 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้กาหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติต่อ เด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งป้องกันไม่ให้
เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรั บ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ งจะช่วยให้เยาวชนของมีความรู้ ควบคู่ด้วย
คุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่พิเศษ จึงจัดทาโครงการโครงการการป้องกันการกระทาผิดของ
นักเรียนในพื้นที่พิเศษ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนในสถานศึกษา ได้รับความคุ้มครอง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สามารถป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติ ด
ลดความเสี่ยงในการถูกทาร้าย การทะเลาะวิวาท การถูกละเมิดทางเพศ และอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงาน
ประกอบด้วย
ทีป่ รึกษา
1. นายเดช ศิรินาม
2. นายอุดม แปงทิศ
3. นายเจตย์ สะสะรมย์
4. นายวิชัย มั่นชา

ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ พสน. สพป.ชม. 1

คณะทางานออกตรวจพืน้ ที่พเิ ศษ รอบสถานศึกษา
1. นายอวยชัย ศรีตระกูล
2. นางเรณู ทวิชศรี
3.นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัย
4.นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี
5.นายประวัติ คายอง
6.นางเหรียญทอง คายอง

รองผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
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7. นายกฤษฎ์ ด่านปรีชามณี โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
กรรมการ
8. นายรักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กรรมการ
9. นายอุปถัมภ์ สุขา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กรรมการ
10. นายสุกฤษพงษ์ วรรณรักษ์ ครูเกษียณโรงเรียนพระหฤทัย
กรรมการ
11. นายชวลิต แก้ววงศ์
โรงเรียนพระหฤทัย
กรรมการ
12. นายคีตภัทธ์ กัลยาณวุฒิ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
กรรมการ
13. นางนงลักษณ์ วิชัยรัตน์
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
กรรมการ
14. นายดนัย น้อยชื่น
วิทยาลัยนาฎศิลเชียงใหม่
กรรมการ
15. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร เครือข่าย พสน.
กรรมการ
16. นายปรเมศวร์ นาระทะ เครือข่าย พสน.
กรรมการ
17. นายวัลลภ อภิชาตโยธิน
เครือข่าย พสน.
กรรมการ
18. นายอานนท์ กาญจนไพโรจน์ เครือข่าย พสน.
กรรมการ
19. นายกฤตภัค กันทมาโนช เครือข่าย พสน.
กรรมการ
20. ว่าที่ พ.ต. กรณัฐ รัตนยรรยงค์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
21. นางสาววิราวรรณ โพธิ
โรงเรียนวัดเสาหิน
กรรมการ
22. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
กรรมการ
23. นายธวัชชัย ขะยอม
โรงเรียนบ้านดอนปิน
กรรมการ
24. นายณรงค์ฤทธ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
กรรมการ
25. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
กรรมการ
26. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
กรรมการ
27. นายสมศักดิ์ จันตี
โรงเรียนบ้านแม่คือวิทยา
กรรมการ
28. นายวุฒิกร โหล่แก้ว
ครูโรงเรียนทาเหนือวิทยา
กรรมการ
29. นายสุรพันธ์ ทวิชศรี
โรงเรียนวัดสวนดอก
กรรมการ
30. นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
31. นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
32. นางสาวรัตติยา คาอ้าย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
33. นางอรัญญา วงศ์ดาว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
34. นางสิริพร ไชยรินทร์
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ออกตรวจตรา ดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
ตามพื้นที่เสียง/ จุดเสี่ยงต่าง ๆ รอบสถานศึกษา เขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอแม่ออน โดยให้แบ่งสายตรวจออกเป็นชุด ๆ ละ 5-7 คน มีเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมด้วยทุกครั้ง ให้คณะทางาน
ดาเนินการตรวจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและรายงานผลให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทราบทุกเดือน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายเดช ศิรินาม)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

