มาตรการปองปราม การควบคุม แกไข และดําเนินการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
******************************************
ตามที่ สพฐ.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานจัดทําขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความ
เคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ในขณะเดียวกันปญหาการ
ลวงละเมิดทางเพศนักเรียนก็เปนอีกหนึ่งความสําคัญที่ตองใสใจเพราะปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น การเขาไปสัมผัสในโลกสื่อออนไลนหรือระบบดิจิตอล
เปนแบบไมมีขีดจํากัดทําใหสุมเสี่ยงตอปญหาทางเพศอยางหนึ่ง จึงจําเปนที่ตองตระหนักและหามาตรการ
คุ มครองและป อ งกั น เด็ ก นั กเรี ย นไม ให ไดรับ ผลกระทบ สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
เชียงใหม เขต 2 เห็นความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาวจึงไดกําหนดมาตรการปองปราม การควบคุม
แกไข และดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
และชวงเหลือนักเรียนตั้งแตปองปรามมิใหเกิดเหตุ ตลอดจนไปถึงการชวยเหลือทางกฎหมายสําหรับเด็ก
นักเรียนที่ถูกกระทําละเมิดทางเพศเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางระบบปองปราม ควบคุม แกไขและการดําเนินการทางกฎหมายในการคุมครอง
เด็กนักเรียนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ใหเปนแบบแผนเดียวกันทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อสรางความเขมแข็งตอระบบปองปราม ควบคุม แกไขและการดําเนินการทางกฎหมาย
ในการคุมครองเด็กนักเรียนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ
3. เพื่อใหเด็กนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่ถูกลวง
ละเมิดทางเพศไดรับการชวยเหลือเยียวยาครบทุกมิติ
กลุมเปาหมาย
1. เด็กนักเรียนทุกคนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดรับการ
คุมครองเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียน
ทุกคนมีสงนรวมในการปองกันและปองปรามมิใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน
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3. สรางเครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัยเด็ก
นักเรียนมิใหถูกลวงละเมิดทางเพศ
ยุทธศาสตร
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ให แ ก เ ด็ ก นั ก เรี ย นในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการประสานงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแล
ความปลอดภัยเด็กนักเรียนมิใหถูกลวงละเมิดทางเพศ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีการจัดระบบดูแลนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ใหมี
การปรับปรุงและพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพของระบบดูแลนักเรียน
ระดับสถานศึกษา
1. จัดระบบการดูแลนั กเรีย นโดยเนนการดูแลความปลอดภัย เด็กนักเรีย นมิใหถูกลว ง
ละเมิ ด ทางเพศ โดยการมี ส ว นร ว มของครู ผู ป กครอง และเครื อ ข า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. กําหนดมาตรการปองปราม การควบคุม แกไข และดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การลวงละเมิดทางเพศนักเรียน
3. มี กระบวนการกํ า กั บ ติ ดตามดูแ ล ประเมิน ผลและรายงานผลการดํ าเนิ น การตาม
มาตรการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบทุก 6 เดือน
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การวางแผนระดับสถานศึกษา
กระบวนการ

กิจกรรม

1.ศึกษาสภาพทั่วไป

ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเขมแข็งของเครือขายเพื่อ
วิเคราะหความเสี่ยงตอการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน

2.กําหนดมาตรการหลัก

กําหนดมาตรการหลักเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดทาง
เพศนักเรียน

3.กําหนดมาตรการเสริม

กํ า หนดมาตรการเสริ ม ให เ หมาะสมกั บ ความเชื่ อ วั ฒ นธรรมและ
ประเพณีของทองถิ่น ตลอดจนสภาพความเสี่ยงของทองถิ่นนั้นๆ

4.กําหนดกิจกรรม

กํ า หนดแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม สนับ สนุน มาตรการหลั กและ
มาตรการเสริม

5.กําหนดเวลาและผูรับผิดชอบ กําหนดปฏิ ทิน เวลาปฏิบั ติงานตามแผนงาน/โครงการและกิจ กรรม
และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

มาตรการปองกันและแกไขการลวงละเมิดทางเพศ
1. แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังปองกันและปองปรามความปลอดภัยของนักเรียนจาก
กลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคและสถานที่จุดเสี่ยงในสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการคิด วิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนา การตัดสินใจ
การใหคําปรึกษาที่ถูกตองรวมไปถึงทักษะการปองกันตัวเองใหพนจากการถูกละเมิดทางเพศ
3. ประสานงานกับชุมชน เครือขายผูปกครอง ในการสอดสองดูแลนักเรียนอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ
4. ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ชวยสอดสองดูแลเพื่อปองกันการถูกลวงละเมิด
ทางเพศ
5. ใหมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการลอลวงและลักพา และวิธีการปองกันให
นักเรียนทราบทุกระยะ
6. ควบคุมดูแลการนําขอมูลขาวสารและสื่อบันเทิงตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ ไมใหหลุด
รอดเขามาในสถานศึกษา
7. จัดทําหลักสูตรบูรณาการการสอนเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
เหมาะสมในทางสังคมใหกับเด็กนักเรียน
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8. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหกับเด็กนักเรียน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนและกําจัดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
9. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการตรวจ ควบคุมดูแลตามแหลง
ที่อาจมีสื่อหรืออุปกรณลามกอนาจาร
10. ดําเนินการตรวจคนยึดสิ่งของและมีมาตรการลงโทษ หากพบเด็กนักเรียนนําสื่อหรือ
อุปกรณลามกอนาจารเขามาในสถานศึกษา ติดตอประสานงานผูปกครองเพื่อหาแนวทางแกไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
11. มอบหมายใหครูประจําชั้นติดตาม และเฝาระวังพฤติกรรมกลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไมเหมาะสม ภายหลังดําเนินการแกไขพฤติกรรมแลวเพื่อเปนการปองปรามปญหาในระยะยาว
12. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการปองกัน ปองปราม การควบคุม แกไข และดําเนินการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยจัดอบรมแกครู นักเรียน ผูปกครอง
13. จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียนกรณีมีปญหาในทุกดาน
14. ใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง
15. หากมีนักเรียนถูกลวงละเมิดทางเพศใหชวยเหลือนักเรียน โดยประสานผานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ใหฝายกฎหมายเขารวมดูแลชวยเหลือจนเสร็จสิ้นกระบวน
ความ
16. มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน

(นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒนพงศ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

