การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดาเนินการทางกฎหมาย
การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ได้
ตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญด้ำนกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน ในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 ได้มแี ผนงำน/โครงกำร /กิจกรรม/กำรดำเนินกำร ดังนี้
1. การแจ้งนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
นักเรียน มีกำรเน้นย้ำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ในวันประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อรับทรำบ พร้อม
ดำเนินกำรป้องกัน เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำร่วมกัน ขอควำมร่วมมือผู้ปกครอง,คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน
และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง หำแนวทำงกำรดูแลเอำใจใส่นักเรียนอย่ำงใกล้ชิด และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. มีมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่นักเรียน ในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมนโยบำยของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.ลพ.1) ร่วมกับศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉก.คศ.ลพ.1)
2.1 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำร ตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยของโรงเรียน และส่งประกำศของ
โรงเรียน เรื่อง มำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 ดำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
2.2 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ประกำศของโรงเรียนทุกโรง เรื่อง มำตรกำรควำมปลอดภัยของ
โรงเรียน ไว้หน้ำเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
2.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 โดยศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองเฉพำะ
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่ กำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรของ
โรงเรียน ตำมควำมจำเป็นเร่งด่วนของภำระงำนที่จะติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือเด็กและนักเรียน เช่น กรณีถูกล่วง
ละเมิดทำงเพศ เพื่อสืบข้อเท็จจริง รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
2.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินกำร เรื่องกำรเฝ้ำระวังเหตุ
ช่วยเทศกำลต่ำงๆ ให้โรงเรียน ดำเนินกำร ดังนี้
- มอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและเจ้ำหน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ออกตรวจพื้นที่ ในกำรสุ่มตรวจดูแล เหตุนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมำะสม ช่วงเทศกำลวันสำคัญต่ำงๆ
- กรอกแบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร เฝ้ำระวังและส่งเสริมกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังเหตุช่วงเทศกำล
ต่ำงๆ และส่งภำยในระยะเวลำที่กำหนด เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
3. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน มีดังนี้
3.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
1. การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน (ป.1 – ป.6) โดย
บูรณำกำรร่วมกันกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยทำงสังคม เช่น กำรถูกล่วงละเมิดทำง
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เพศ กิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันนักเรียน (ป.1-ป.6) ผลกำรดำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 100 และกำรรำยงำนผลกำร
ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ ได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. โครงการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ประจาปีงบประมาณ 2561 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 50,000 บำท กลุ่มเป้ำหมำย ครูแกนนำ จำนวน
108 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อให้ครูแกนนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ดำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2 เพื่อให้ครูแกนนำ สำมำรถคัดกรองนักเรียนโดยเฉพำะกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม
3 เพื่อให้ครูแกนนำ สำมำรถดำเนินกำรเฝ้ำระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข้ำช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษโดยเฉพำะนักเรียนกลุ่มที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว
4 เพื่อให้ครูแกนนำ สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและพัฒนำทักษะชีวิตผ่ำนกิจกรรม
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต เช่น กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
5 เพื่อให้สถำนศึกษำ มีมำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เช่น อุบัติภัยทำงสังคม
2. โครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กับทักษะชีวิตการป้องกันภัยทางสังคม
ประจาปีงบประมาณ 2561 งบประมำณ 105,000 บำท กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียนแกนนำ ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ จำนวน 21 โรง ๆละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน
1 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงภัยอันตรำย และควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด
2 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ ตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
3 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันภัยทำงสังคม เช่น ด้ำนยำเสพติดและด้ำนกำร
ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
4 เพื่อให้ลูกเสือแกนนำ เป็นผู้ประพฤติตน ในกำรดำรงชีวิตประจำวันอย่ำงมีควำมสุข และเป็น
พลเมืองดีของชำติที่ดี ต่อไป
3. โครงการ ค่ายทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันภัยทางสังคมประจาปีการศึกษา
2561 งบประมำณ 80,000 บำท กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียนแกนนำ ขยำยโอกำส โรงเรียน ๆ ละ 6 คน รวมจำนวน
126 คน
1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนควำมรู้และทักษะกำรใช้ชีวิตที่ปลอดภัยจำกอบำยมุขต่ำงๆ
2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีบทบำทในกำรช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในภำวะเสี่ยงด้ำนอบำยมุข
3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนควำมรู้และทักษะกำรใช้ชีวิตเรื่องเพศศึกษำ
4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีบทบำทในกำรช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงที่จะ
นำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยไม่ตั้งใจ
5 เพื่อพัฒนำเด็กให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถเลือกรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงเหมำะสม
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เอกสาร/หลักฐาน ประกอบ
1. มำตรกำรควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำของสพป.ลำพูน เขต 1 ตัวอย่ำง ประกำศของโรงเรียน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฉก.ชน.ลพ เขต 1
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฉก.คศ.ลพ เขต 1
4. หนังสือแจ้งโรงเรียนเรื่อง กำรเฝ้ำระวังเหตุช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่นวันวำเลนไทน์ได้รับเกียรติบัตร
จำนวน 53 คน

5. โครงกำรอบรมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม ประจำปี
งบประมำณ 2561
6. โครงกำรฝึกอบรม ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กับทักษะชีวิตกำรป้องกันภัยทำงสังคม ประจำปีงบประมำณ
2561
7. โครงกำร ค่ำยทักษะชีวิตแก่เด็กและเยำวชน ในกำรป้องกันภัยทำงสังคม ประจำปีกำรศึกษำ 2561

