คู่มือการปฏิบัติงาน

ของ

นางสาวรสรินย์ ฐิติเศรษฐโสภณ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คานา
คู่มือการปฏิบั ติงานฉบั บ นี้ แสดงถึง รายละเอียดขั้ นตอนในการดาเนินงาน ของกลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม
กิจ การพิเศษ ในกลุ่ มส่ งเสริ มการจั ดการศึกษา ประกอบไปด้ว ย งานส่ งเสริมพิทักษ์สิ ทธิเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดาเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาแนะนา และทาให้คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง และหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับผู้อื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นางสาวรสรินย์ ฐิติเศรษฐโสภณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา เป็ น งานที่ ส นั บ สนุน และส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด เขตพื้นที่
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ
กองทุนเพื่อการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
1. การดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.1 ชื่อกระบวนการ
งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะตามที่กาหนด
1.3 ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบ
วงจรได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน และ
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น
1.4 คาจากัดความ
(1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ
(2) การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่ม
ปกติ กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง
(3) การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มปกติเพื่อป้องกันและ
สร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน เช่น บ้านหลังเรียน
(4) การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ตามสภาพปัญหา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อนที่ปรึกษา
(5) การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ
(6) การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น
พิเศษ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น จิตแพทย์ศิลปิน
ฯลฯ
1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) การจัดทาระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจน
(2) ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(3) ดาเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลการ
คัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ
(4) ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา
(5) สรุปผล / รายงาน

1.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาระบบ แผนงาน
โครงสร้าง กาหนดผู้รับผิดชอบ

ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา
และรับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน
ติดตาม ประเมินผลและ
ดาเนินการช่วยเหลือ

สรุปผลการดาเนินงาน

1.7 แบบฟอร์มที่ใช้
(1) ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.8)
(2) แบบประเมินตนเองสาหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ)
(3) แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
(4) สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
(5) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
(6) แนวปฏิบัติการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (Classroom Meeting)
1.8 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
โครงการตามแผนปฏิบัติการของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

2. การดาเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2.1 ชื่อกระบวนการ
การดาเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา และวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) เพื่อดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3 ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความ เป็นธรรมทางการศึกษา
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลประสานงานในส่วนที่เกี่ ยวข้อง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.4 คาจากัดความ
การดาเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
หมายถึง การดาเนินงานที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน
ปั ญ หาความเสี่ ย งในการถู ก คุ ก คามทางเพศ ปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนที่ ป ระพฤติ ไ ม่
เหมาะสมรวมทั้งเป็น การส่ งเสริ มดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดาเนินชีวิตให้ มีโ อกาสได้ รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) งานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล
- รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
- วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
เพิม่ เติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
- จัดทาสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน จัดทา
ฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ
- ประสานความร่วมมือและให้คาปรึกษาสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
ช่วยเหลือในการดาเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
(2) งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
- ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียนฯ
- ประสานและอานวยความสะดวกให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้
อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย

- ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือทุกรูปแบบ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา
(5) สรุปผล / รายงาน
2.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาระบบ แผนงาน
แต่งตั้งกาหนดผู้รับผิดชอบ

รับเรื่องร้องเรียน

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ข้อมูล

ดาเนินการช่วยเหลือ

สรุปผลการดาเนินงาน

2.7 แบบฟอร์มที่ใช้
(1) แบบสรุปผลการดาเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
(2) แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ขอรับการช่วยเหลือ

2.8 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
(1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
(2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(3) พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(4) คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(5.) พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
3.1 ชื่อกระบวนการ
งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
3.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก
3.3 ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กในนักเรียน นักศึกษา โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยจากการถูก
ละเมิดสิทธิ์
3.4 คาจากัดความ
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หาแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในประเทศไทย
3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเด็ก และ พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556
(2) รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(3) ประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด
(4) ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
(5) สรุปผลการดาเนินงาน

3.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์งาน
ส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็ก

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ข้อมูล

ติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือ

สรุปผลการดาเนินงาน

3.7 แบบฟอร์มที่ใช้
3.8 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
(1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
(2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕6๐ (ฉบับที่2)
(4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(5) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และ
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๑
(7.) พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

