คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นางเสาวนีย์ ขวงพร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ
งำนโครงกำรเสมำพัฒนำชีวิต
งำนควำมมั่นคงของชำติ
งำนวิเทศสัมพันธ์
งำนกำรป้องกันโรคเอดส์
งำนสำรวัตรนักเรียน

๑. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประชุมจัดทำโครงกำรตำมกรอบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและประสำนพื้นที่จัดกิจกรรม
๒. แจ้งหน่วยงำนและสถำนศึกษำประสำนงำนวิทยำกร เพื่อจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป
๓. จัดทำเอกสำรคู่มือประกอบกำรฝึกอบรมตำมแผนงำนโครงกำรที่กำหนด
๔. ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนด
๕. เขตพื้นที่กำรศึกษำสรุปผลกำรดำเนินงำนพร้อมทั้งประเมินผลและรำยงำนผลให้กระทรวงทรำบ
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหำที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป
๖. ติดตำม รำยงำนผลและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ
๒. มีแผนงำน/โครงกำรทั้งระดับเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
๓. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ทุกระดับ
๔. มีระบบกำรติดตำมผล รำยงำนและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
อย่ำงแพร่หลำยและทั่วถึง

๕. มี เครื อ ข่ ำ ยกำรน ำไปใช้ ต ำมโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ ทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่ แ ละ
สถำนศึกษำมีผลผลิตที่มีคุณภำพทุกระดับ
ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

๒. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เตรียมกำรจัดทำโครงกำรตำมควำมสำคัญและงบประมำณที่ได้รับ
๒. ประชุมชี้แจงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
๔. ด ำเนิ น กำรเก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น จ ำแนกตำมสถำนภำพที่ เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ส ำรเสพติ ด เป็ น รำย
สถำนศึกษำ
๕. จัดกิจกรรมที่เหมำะสมแต่ละกลุ่มสถำนภำพ
๖. สถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ เฝ้ำระวังประสำนกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่ำงเคร่งครัดทั้งในเวลำ
และนอกเวลำเรียน
๗. สถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดระบบบำบัดนักเรียนที่ติดสำรเสพติด
๘. จัดให้มีกำรยกย่องและให้รำงวัลสำหรับสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นและจัดให้มีกำรแก้ไขปรับ ปรุง
สำหรับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่ผลงำนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
๙. สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนพร้ อ มประเมิ น ผลและรำยงำนผลให้ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำธำรณชนทรำบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ปัญหำสำรเสพติดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและมี
กำรประสำนร่วมมือในกำรดำเนินงำนเป็นระบบเครือข่ำยทุกระดับ โดยเฉพำะเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
๒. บุคลำกรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำปลอดจำกสำรเสพติด
๓. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสำรเสพติดทั้งในเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในทุกระดับ
๔. มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังสำรเสพติดในทุกระดับของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีบุคลำกรในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำรับผิดชอบ
๕. มีกำรติดตำมผล รำยงำนผลเกี่ยวกับสำรเสพติดและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
สำมำรถตรวจสอบได้ทุกระดับ
๖. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีผลงำนกำรป้องกันสำรเสพติด โดยมีกำรประกำศเกียรติคุณให้ทุ ก
ระดับ

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบำยของรัฐบำล
๒. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
๓. แผนงำน/โครงกำรป้องกันสำรเสพติดของกระทรวงศึกษำธิกำร

๓. งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรและวิธีกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
๒. แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำจัดสรรทุนให้สถำนศึกษำ
๔. เขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนตำมจำนวนที่เขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับให้กระทรวง
ทรำบ
๕. เขตพื้นที่กำรศึกษำโอนเงินเข้ำบัญชีนักเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง
๖. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. จัดหำกองทุนกำรศึกษำเตรียมรองรับนักเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง
๒. มีศูนย์เสมำพัฒนำชีวิตในระดับเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
๓. ทุกองค์กรร่วมมือกันระดมกองทุนทั้งภำครัฐ/เอกชน ในกำรป้องกันกำรถูกล่อลวงไปในทำงที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษำ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๓๗ ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน
๒. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำธุรกิจบริกำรทำงเพศเมื่อวันที่ ๒๗
สิงหำคม ๒๕๓๙
๓. โครงกำรเสมำพัฒนำชีวิตของกระทรวงศึกษำธิกำร

๔. งานความมั่นคงของชาติ
๕.๔.๑ งานพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. จัดทำแผนงำนโครงกำรตำมสภำพพื้นที่ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนร่วมกับศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
๓. จัดระบบกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นที่สูงตำมแผนงำน/โครงกำร

๔. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนแบ่งเป็น ๒ ภำคเรียน ร่วมกับศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๕. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปีให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ เพื่อพัฒนำส่วนที่มี
ปัญหำให้ดีขึ้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมใน
พื้นที่อย่ำงทั่วถึง
๒. ประชำชนกลุ่ ม เป้ ำ หมำยมี ค วำมพร้ อ มและมี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สั ง คม
กำรเมือง กำรปกครอง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติ คณะรัฐมนตรี เรื่องหลั กกำรเกี่ ยวกั บแนวคิ ดและจัดทำแผนแม่บท เพื่ อพั ฒ นำชุม ชน
สิ่งแวดล้อมและควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
๒. มติค ณะรัฐมนตรี ๑๑ กุ มภำพั น ธ์ ๒๕๓๕ กระทรวงศึก ษำธิก ำรตั้ ง คณะท ำงำนพั ฒ นำ
กำรศึกษำบนพื้นที่สูง
๓. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำร กำรพัฒนำชุมชน สิ่งแวดล้อมและควบคุมพืชเสพ
ติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๕.๔.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมจัดทำแผนงำนพัฒ นำกำรศึกษำในหมู่บ้ำน อพป. ร่วมกับ กอ.รมน.
จังหวัด
๒. เขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำรับกำรประชุมร่วมกับ กอ.รมน. ภำค เพื่อเตรียมกำรฝึกอบรมเป็นวิทยำกร
ในหมู่บ้ำน
๓. จัดส่งข้ำรำชกำรในสำนักงำนเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรตำมที่ กอ.รมน. จังหวัดกำหนด
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปีตำมที่ กอ.รมน. จังหวัดขอควำมร่วมมือ
๕. สรุปและรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมกับ สภำพแวดล้อมในพื้น ที่
อย่ำงทั่วถึง
๒. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพร้อมและจิตสำนึกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำร
ปกครอง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง
๕.๔.๓ งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ป.ช.ด.)
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กอ.รมน., ตชด. กศน.)
๒. เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนงำน/โครงกำร เพื่อจัดกิจกรรมตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
๓. จัดกิจกรรมตำมแผนงำนโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
๕. สรุปรำยงำนผลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ประชำชนที่อยู่อำศัยตำมแนวชำยแดนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง สำมำรถนำควำมรู้ไปสร้ำงควำม
มั่นคงให้กับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชำติอย่ำงมีคุณภำพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๒๔ เกี่ยวกับหมู่บ้ำนป้องกันตนเองตำมชำยแดน
๒. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๓. แผนงำน/โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน
๕.๔.๔ งานสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ร่วมคัดเลือกหมู่บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๒. วิเครำะห์นโยบำย แนวคิด งบประมำณ โครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๓. พิจ ำรณำก ำหนดแผนงำน สนั บสนุ นกิ จกรรมตำมโครงกำรแผ่น ดิน ธรรมแผ่ นดิ น ทองในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำหนดแผนกำรประสำนงำนโครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๖. กำกับ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
๗. สรุปและจัดทำรำยงำน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคน/ หมู่บ้ำน/ชุมชน/
สังคมให้มีคุณภำพดำรงชีวิตประกอบอำชีพสุจริต ลดปัญหำอำชญำกรรม/อบำยมุข
๒. ประชำชนสำมำรถพึ่งตนเองและมีรำยได้เพียงพอกำรดำรงชีวิต

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. อุดมกำรณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง น้อมนำมำจำกพระบรมรำชปณิ ธำน ในพระปฐมบรมรำช
โองกำรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๔๙๓
๒. โคร งส ร้ ำ งอ งค์ ก รด ำเนิ น ก ำร /ป ระ สำน งำน อุ ด ม ก ำร ณ์ แผ่ น ดิ น ธรร มแ ผ่ น ดิ น ท อ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร
๕.๔.๕ งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งมีคณะอนุกรรมกำรพัฒนำจังหวัด เพื่อวิเครำะห์นโยบำยและสภำพ
พื้นที่ของจังหวัด ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครองและสังคม
๒. กำหนดแผนพัฒนำจังหวัด ๕ ปีและแผนพัฒนำจังหวัดประจำปี
๓. จัดลำดับงบประมำณประจำปี
๔. เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนด
๕. ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. งำนส่งเสริมกำรศึกษำในพื้นที่ ๕ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถพัฒนำควำมเป็นอยู่และ
แก้ปัญหำด้ำนสังคมวิทยำ
๒. มีห น่วยงำนของกระทรวงศึ กษำธิกำร รับ ผิด ชอบในกำรส่ งเสริมกำรศึกษำในพื้ นที่ ๕
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ที่กว้ำงขวำง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๒. โครงกำรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษำธิกำร

๕. งานวิเทศสัมพันธ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสำนงำนควำมร่วมมือโครงกำรพัฒ นำกำรศึ กษำต่ำงประเทศ งำนทุ นกำรศึกษำ ฝึกอบรม
ดูงำน และงำนวิจัยต่ำงประเทศและสำรสนเทศ
๒. ดำเนินกำรควำมร่วมมือโครงกำรและทุนต่ำงประเทศ
๓. ติดตำม ประเมินผล พัฒนำและรำยงำน โครงกำรต่ำงประเทศ ทุนและสำรสนเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำภำยใต้ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
๒. บุคลำกรและนักเรียน ได้มีโอกำสรับทุนต่ำงประเทศ

๓. มีกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและสำรสนเทศเป็นปัจจุบัน
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมำย ระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำ ฝึกอบรมดูงำนต่ำงประเทศ
๒. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมร่วมมือกับโครงกำรต่ำงประเทศ

๖. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. ประชุมชี้แจงนโยบำยและเป้ำหมำย ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกระดับ
๓. จัดทำแผนงำน/โครงกำรร่วมกัน ทั้งในระดับสถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันทั้งในระดับสถำนศึกษำและ
ครอบครัวของนักเรียน
๕. รำยงำนติ ด ตำมผลอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและร่ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถำนศึกษำทุกระดับ มีกำรเฝ้ำระวังนักเรียนให้ปลอดจำกอบำยมุขทุกเรื่อง
๒. สถำนศึกษำทุกระดับ นักเรียนปลอดจำกโรคเอดส์
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบำยของรัฐบำลและของกระทรวงศึกษำธิกำร
๒. แผนงำน/โครงกำรของสถำนศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๗. งานสารวัตรนักเรียน
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
๑. เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ จั ด ประชุ มร่ ว มกั นระหว่ ำงสถำนศึ กษำกั บสำรวั ต รนั กเรี ย น เพื่ อ
จัดทำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำควำมประพฤตินักเรียนและป้องกันกำรทะเลำะวิวำทนักเรียนร่วมกัน
๒. สำรวัตรนักเรียนและสถำนศึกษำจัดทำระบบเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนทะเลำะวิวำทและกำรพัฒนำ
ควำมประพฤตินักเรียน โดยประสำนงำนกับชุมชนและผู้ปกครอง
๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในกำรพัฒนำควำมประพฤตินักเรียน และกำร
ป้องกันกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน
๔. รำยงำนติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องและแก้ปัญหำร่วมกัน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำและสถำนศึ กษำมี ระบบเฝ้ ำระวั ง ป้ องกั นกำรทะเลำะวิ วำทและ
กำรพัฒนำควำมประพฤตินักเรียน สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงฉับพลันทันทีเมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น
๒. นักเรียนทุกสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมประพฤติดีและไม่มีกำรก่อเหตุทะเลำะวิวำท
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
๒. นโยบำย/แผนงำน/โครงกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

