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ค าน า 
 

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เป็น
บทบาทส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียนและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ท าพ้ืนที่ให้
ปลอดภัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่รอบสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันจัดสภาพแวดล้อม 
ที่ปลอดภัย ให้น่าอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างเต็มมีศักยภาพ รวมทั้งการปกป้อง 
คุ้มครองและช่วยเหลือจากอันตรายต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ร่วมมือกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย ด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงขึ้น เพ่ือบูรณาการ
ด าเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง สารเสพติด ยาเสพติด การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง  
    เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้จัดท าเอกสารเล่มนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป  
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สารบัญ 
หน้า 

บทที่ 1 บทน า…………………………………………………………………………………………………………………….…… 1 
 หลักการและเหตุผล......................................................................................................... ............ 1 
 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย................... 1 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง.......................................................... 3 
บทที่ 2 วิธีการด าเนินการ.........................................................................................................................  5 
 วิธีการด าเนินการ.........................................................................................................................  5 
 ทิศทางการด าเนินงาน/เป้าหมาย............................................................... .................................. 5 
 รูปแบบการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง.................................................. 10 
บทที่ 3 ผลการด าเนินงาน……………………………………………………………………………………….….……..….…… 11 
บทที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ………………………………………………………….………..…...… 29 
 สรุปผลการด าเนินงาน.................................................................................................................  29 
 ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน.........................................................................................................  30 
ภาคผนวก......................................................................................................................................... ........... 31 
 บันทึกความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง........................................................      32 
 ประกาศเจตนารมณ์การด าเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง.............................................      33 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 
       การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากสภาวะวิกฤติทางสังคมและปัจจัยเสี่ยง  เนื่องจาก

สถานการณ์สภาวะวิกฤติทางสังคมและปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น บริบทต่างๆ รอบตัวเด็ก

และเยาวชน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  เนื่องจากสภาพสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของ  

สารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด  

ซึ่งล้วนแต่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพของทุกคน จนน าไปสู่การเกิดปัญหาและภาวะวิกฤตทางสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

การเลียนแบบ การบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน  

              ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย มีปัจจัยเสี่ยง  ดังนี้ 

  1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว 

      ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้

แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลย เรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว ครอบครัว

แตกแยก ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดนัและคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริงไม่มีบรรยากาศที่สร้างความรัก 

ความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี เติบโตในท่ามกลางความสับสนไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัยและ

ไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิต  

  2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน 

                     โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดี โดยเฉพาะการพัฒนา

ศักยภาพความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม แต่โรงเรียน

จ านวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมที่จะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม จากการ

ติดตามพบว่า โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อการพิทักษ์ 

ปกป้อง คุ้มครองและการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเท่าทัน ทั่งถึง ถูกต้องและเป็นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญกฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียน

โดยไม่ค านึงถึงองค์รวม ตลอดถึงการจัดการแก้ปัญหาของเรียน โดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความ

รุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
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  3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม 

                     ความล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และต้นทุนทาง

ความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้ สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน ชุมชน

อ่อนแอขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคม ต่างคนต่างอยู่ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ปล่อยให้มีการ

แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างสรรค์ ละเลย

ต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มองเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา

ด้วยทัศนะและท่าทีท่ีตอกย้ าซ้ าเติม 

  4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน 

      เพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นธรรมชาติที่เด็กและเยาวชนทุกคน

ต้องมีเพ่ือน การคบเพ่ือนที่ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมที่อาจท าให้เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อยก้าวพลาด  เช่น 

เพ่ือนที่มีนิสัยเกเรเป็นอันพาล เสเพล ส ามะเลเทเมา การคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าว 

เสี่ยงภัยมั่วสุม เบี่ยงเบนหรือการได้รับแรงบีบคั้น กดดัน ข่มขู่ หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  

ซึ่งสภาพดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 

  5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน 

      เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภายในและภายนอกตาม

สภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ไม่มีความ

ตระหนักในคุณค่าในตนเอง ขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ บกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิเสธค่านิยมหรือหลัก

ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ 

รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

     จากปัจจัยดังกล่าว เด็กและเยาวชนจะหันเหไปสนใจกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเรื่องที่มี

ความเสี่ยงโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด อบายมุข ยาเสพติด จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่ วยงาน องค์กร 

ชุมชน สังคมจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงให้แก่เด็กและ

เยาวชน  

  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

เป็นบทบาทส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู นักเรียนและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ท าพ้ืนที่ให้

ปลอดภัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่รอบสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัย ให้น่าอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างเต็มมีศักยภาพ รวมทั้งการปกป้อง 
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คุ้มครองและช่วยเหลือจากอันตรายต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศต่อไป 

  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง ( S W O T ) 

จุดเด่น 

1. ด้านวัฒนธรรม มีพระบรมธาตุเป็นแหล่งรวมใจ

คนภาคใต้ รวมถึง “ นครเมืองพระ” ที่มีวัดจ านวน

มาก จึงเป็นอีกต้นทุนส าคัญของการรณรงค์ 

2. การด าเนินงานของประชาคมกับภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานภาครัฐ มีการท างานร่วมกันอย่างบูรณา

การ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

12  เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน ประสาน 

และมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 12 สถาบันในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราชร่วมด าเนินการที่เข้มแข็ง 

3. มีคณะกรรมการตรวจเตือน ตรวจจับ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และบุหรี่  ชุดฉก.ควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน

การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 

4. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเครือข่ายเยาวชนที่

พร้อมขับเคลื่อนงานรณรงค์ประเด็นปกป้อง

เยาวชนจากภัยน้ าเมา 

จุดด้อย 

พ้ืนทีข่องจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีกว้างขวาง  
จ านวน 23 อ าเภอ มีประชากรจ านวนมาก การ
ด าเนินงานมีความยากล าบาก บวกกับวัฒนธรรม
คนนครศรีธรรมราช มีลักษณะหัวแข็ง/ หัวหมอ 
นิสัยนักเลง  การรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมาย 
มีการโต้แย้งไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 



4 
 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ทุน บริษัทเบียร์ยี่ห้อหนึ่งคุมการตลาด และ 

ผูกขาดการจัดงาน โดยมีการเชื่อมร้อยรัดกับ

หอการค้าจังหวัด  และบางหน่วยงานระดับจังหวัด

การด าเนินงาน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด

ประสิทธิภาพ 

2. สถาบันมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถูกรุกคืบของการตลาดเหล้า – เบียร์ อย่างหนัก 

กลยุทธ์การตลาดแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอด  ส่งผลให้

ค่านิยมนักศึกษา และรอบสถานศึกษามี 

ร้านเหล้า – เบียร์ เกิดข้ึนจ านวนมาก  

โอกาส 

1. ระบบกลไกเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ มีความเข้มแข็ง มีชุด

ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเป็นกลไกเฝ้าระวัง

ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อย่างจริงจัง  

มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความส าคัญในการ

ขับเคลื่อนและด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะประเด็น

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 วิธกีารด าเนินการ 

  การด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง เป็นรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้เด็กเยาวชน เน้นที่กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมเป็นหลัก โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารโรงเรียน ครู 

นักเรียน ชุมชน ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ใกล้โรงเรียน รวมถึงหน่วยราชการ หน่วยงาน

เอกชนที่เก่ียวข้อง  

  ทิศทางการด าเนินงาน/ เป้าหมาย 

          นโยบาย  

         1. สร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ความร่วมมือ/ข้อตกลงร่วมกัน 

           2. สร้างพ้ืนที่รูปธรรม (รูปแบบสพม.12 โมเดล) 

           3. ขยายผล/ ผลิตซ้ า 

         แนวทางการด าเนินงาน มีวิธีการ ดังนี้ 

  1. จุดเริ่มต้น (START) 

              ภาคีเครือข่ายหลัก ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ศูนย์ควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรมสารวัตรนักเรียน

และนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ข้อค้นพบ (SWOT)   

              - เชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่การส่งเสริมด้านปัจจัยและโอกาส  
              - มองว่าปัญหา อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ (ภัยสารเสพติด/ยาเสพติด ปัญหาทางการเรียน /ปัญหา
ทางด้านครอบครัว/รายได้ ภัยทางเพศ ความรุนแรง /การกลั่นแกล้ง /รังแก อุบัติภัย ความปลอดภัย สื่อ
สมัยใหม่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ) 
 3. รูปแบบการด าเนินงาน มี 4 ขั้นตอน (STEP) โดยใช้หลักการ PDCA    

              - ขั้นตอนที่ 1 ลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างความเข้าใจ ก าหนดนโยบายร่วมกัน  

เพ่ือปกป้องนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนปลอดภัย (P) 
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            -  ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินงาน (D) 

                   1) จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเป้าหมาย สร้างความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

สถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

                  2) สถานศึกษาออกแบบจัดการตนเอง ประกาศเจตนารมณ์  จัดเวทีสาธารณะ จัดตั้งกลุ่ม

เยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลด

ปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา ชุมชน และพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ  

                  3) ชุดเฉพาะกิจควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ฉก.คปส.) ให้ความรู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง ในสถานศึกษาและ

รอบรั้วสถานศึกษา ชุมชน และพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

                  4) ส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล สถานศึกษา ชุมชนต้นแบบ

ระดับจังหวัด 

              - ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผล  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (C) 

                คณะท างานร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

สถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
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             - ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจ ปรับปรุง พัฒนา (A)   

               จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มีการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

          4. กลไกการด าเนนิงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

          

 

 

 

                                         

                                เครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง (สพม.12 โมเดล) 

 

 

 

 

 

 

สพม.12 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู 

เด็กและเยาวชน 

ชุมชน 

ภาคีเครือข่าย 
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         5. บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย 

            # สพม.12 / หน่วยงานทางการศึกษา 

           - ก าหนดเป็นนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของหน่วยงาน 

            - ก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

            - สร้างพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

             - ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

             - นิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผล 

             - ขยายผล สร้างเครือข่าย 

            # ผู้บริหารสถานศึกษา 

                 - ก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา 

             - สนับสนุนการด าเนินงานของครู นักเรียน 

  - รายงานผลการด าเนินงานต้นสังกัด 

            # คร ู

               - เป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

                 - สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนจัดตั้งชมรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา 

                 - เป็นต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

  - ประสานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

            # เด็กและเยาวชน 

  - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

  - พัฒนาศักยภาพตนเองและเพ่ือน 

  - ขยายผล “เพ่ือนสู่เพ่ือน พ่ีสู่รุ่นน้อง” 

            # ภาคีเครือข่าย 

  - สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  - หนุนเสริมสถานศึกษาด้านทักษะและองค์ความรู้ 

  - สร้างพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  - สนับสนุนสื่อ งบประมาณ 

  - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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             # ชุมชน 

  - จัดเวทีประชาคม/ก าหนดนโยบายสาธารณะ 

  - ยกย่องผู้น าดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ 

  - ชุมชนจัดการตนเอง พื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงต้นแบบ 

  - ร้านค้า สถานประกอบการสีขาวต้นแบบ 

  - การบังคับใช้กฎหมาย                    

          6. ผลลัพธ์ (OUTPUT)  

             1) สถานศึกษาสกัดนักดื่ม นักสูบ นักเสพหน้าใหม่ เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง  

             2) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับการปกป้องดูแลจากเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เกิดพ้ืนที่รูปธรรม

จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยง  

        7. สิ่งท่ีสถานศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงด าเนินการ 

     1. จัดท าประกาศสถานศึกษา ประกาศนโยบายการด าเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง  

(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) 

     2. แต่งตั้งครูแกนน า นักเรียนแกนน า ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง  

(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) 

     3. สถานศึกษาจัดท าแผนที่จุดเสี่ยงรอบสถานศึกษา 

     5. จัดเวทีสาธารณะร่วมกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการตนเอง โดยก าหนดปัญหา  

 แนวทางการการแก้ไขปัญหา ด าเนินการจัดกิจกรรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน  

     6. จัดตั้งชมรมเยาวชนแกนน าควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา และจัดหาสมาชิกร่วมด าเนินงาน 

 จัดกิจกรรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษาและชุมชน 

     7. สรรหาครู เพ่ือคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช  

     8. สถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
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  รูปแบบการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

 



 

บทท่ี 3 ผลการด าเนินงาน 

  จากการด าเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือลดจ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้น้อยลงจาก
ฐานข้อมูลเดิม มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  1. มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ านวน 63  โรงเรียน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สังกัด สถานศึกษา สถานศึกษา+
ชุมชน 

1 เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 / / 

2 ท่านครญาณโรภาสอุทิศ เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 / / 

3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ลานสกา สพม.12 / / 

4 นาบอน นาบอน สพม.12 / / 

5 บ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี สพม.12 / / 

6 ทุ่งสง ทุ่งสง สพม.12 / / 

7 สระแก้วรัตนวิทย์ ท่าศาลา สพม.12 / / 

8 สิชลประชาสรรค์ สิชล สพม.12 / / 

9 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 / / 

10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา อุดมศึกษา / / 

11 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม สพม.12 /  

12 เบญจมราชูทิศ เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 /  

13 โยธินบ ารุง เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 /  

14 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์ 

ร่อนพิบูลย์ สพม.12 /  

15 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล สพม.12 /  

16 ปากพนัง ปากพนัง สพม.12 /  

17 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ หัวไทร สพม.12 /  

18 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 

เมืองนครศรีธรรมราช อาชีวศึกษา /  

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

เมืองนครศรีธรรมราช อุดมศึกษา /  
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สังกัด สถานศึกษา สถานศึกษา+
ชุมชน 

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

ทุ่งสง อุดมศึกษา /  

21 กัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช สพม.12 /  

22 นบพิต าวิทยา นบพิต า สพม.12 /  

23 ขุนทะเลวิทยาคม ลานสกา สพม.12 /  

24 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม สพม.12 /  

25 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน สพม.12 /  

26 ทุ่งสงวิทยา ทุ่งสง สพม.12 /  

27 ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ สพม.12 /  

28 บางขันวิทยา บางขัน สพม.12 /  

29 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ สพม.12 /  

30 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา สพม.12 /  

31 ชะอวด ชะอวด สพม.12 /  

32 ทุ่งควายพัฒนาศึกษา  ทุ่งสง สพป.นศ.2 /  

33 วัดจันดี  ช้างกลาง สพป.นศ.2 /  

34 วัดประดิษฐาราม  ทุ่งใหญ่ สพป.นศ.2 /  

35 สังวาลวิทย์ 7  บางขัน สพป.นศ.2 /  

36 บ้านนิคมวังหิน  บางขัน สพป.นศ.2 /  

37 ชุมชนสุวรรณรังษี  ร่อนพิบูลย์ สพป.นศ.3 /  

38 บ้านปากเชียร  เชียรใหญ่ สพป.นศ.3 /  

39 บ้านควนมิตร  ชะอวด สพป.นศ.3 /  

40 วัดสระ  ปากพนัง สพป.นศ.3 /  

41 วัดควนชะลิก  หัวไทร สพป.นศ.3 /  

42 บ้านอายเลา  จุฬาภรณ ์ สพป.นศ.3 /  

43 บ้านทุ่งชน  ท่าศาลา สพป.นศ.4 /  

44 บ้านโรงเหล็ก  นบพิต า สพป.นศ.4 /  

45 วัดพรหมโลก  พรหมคีรี สพป.นศ.4 /  

46 วัดขรัวช่วย  สิชล สพป.นศ.4 /  
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สังกัด สถานศึกษา สถานศึกษา+
ชุมชน 

47 บ้านท่าม่วง  ขนอม สพป.นศ.4 /  

48 วัดทุ่งแย้  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

49 วัดโพธิ์เสด็จ  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

50 วัดบางตะพาน  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

51 ชุมชนวัดหมน  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

52 วัดมุขธารา  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

53 มุสลิมสันติธรรม  เมืองนครศรีธรรมราช สพป.นศ.1 /  

54 ไม้เรียงประชาสรรค์  ฉวาง อบจ.นศ. /  

55 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นศ. /  

56 กศน.อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

 เมืองนครศรีธรรมราช กศน.จ.นศ. /  

57 กศน.อ าเภอขนอม  ขนอม กศน.จ.นศ. /  

58 ขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด สพม.12 /  

59 เขาพังไกร หัวไทร สพม.12 /  

60 ก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง สพม.12 /  

61 ทางพูนวิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติ สพม.12 /  

62 กศน.อ าเภอหัวไทร หัวไทร กศน.จ.นศ.   

63 วัดไม้เรียง ฉวาง สพป.นศ.2   

 
  2. การเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ ลดปัจจัยเสี่ยง การแข่งขันฟุตซอลรายการ SDN  FUTSAL CUP 2020 @ 
NAKHON SI THAMMARAT ควบคุมปัจจัยเสี่ยง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562  
ณ โรงยิมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 12 ทีม ดังนี้  
     1. ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
     2. ทีมโรงเรียนโยธินบ ารุง 
     3. ทีมโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
     4. ทีมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
     5. ทีมโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
     6. ทีมโรงเรียนปากพูน 
     7. ทีมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
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     8. ทีมโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
     9. ทีมโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
     10. ทีมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
      11. ทีมโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
     12. ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
       โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้  ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนโยธินบ ารุง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนหัวไทรบ ารุง
ราษฎร์ และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ส าหรับทีมชนะเลิศ และ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ตอนบนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการคัดเลือกร้อยครูดีไม่มี
อบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชบา 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าประชุม จ านวน 24 คน  
มีสถานศึกษาน าเสนอผลงานการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 แห่ง ได้แก่   
             1. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  
             2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
             3. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
             4. โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นศ.2 
             5. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหัวไทร 
และที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยที่ประชุมได้เสนอการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมในประเด็นความเข้มงวด การเฝ้าระวังเกี่ยวกับการจัดงานของชมรมรถเก่า หรือรถโบราณ 
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หรือรถคลาสิคของกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจจะมีการโฆษณาแฝงเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การท าการตลาดของผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเด็กและเยาวชน 
อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายกรณีมีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2562 
ดังนี้ 
             1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2562 จะต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ต้องไม่เคยได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขในระดับจังหวัด หรือระดับสพฐ 
             2. การสมัครให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้นตามแบบที่ก าหนด จ านวน 2
หน้ากระดาษ A4 (ห้ามยึดหรือขยายแบบใบสมัคร) และสามารถแนบเอกสาร หลักฐานประกอบเพ่ิมเติม  
จ านวนไม่ เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมใบสมัครและเอกสารเพ่ิมเติมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)  
พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนดคณะกรรมการไม่
พิจารณา 
            3.  การยื่นใบสมัครขอให้ผู้ สมัครยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ต่อหน่วยงานต้นสั งกัด  
(เอกสารให้เย็บมุมด้านซ้ายบน ไม่ต้องเข้าเล่ม) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.  
            4. การพิจารณาผลงานคณะกรรมการฯ นัดประชุมพิจารณาในวันที่ 2 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
            5. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจ าปี 2562 ไม่เกินวันที่ 20 มีนาคม 2563 
            6. การมอบรางวัลเกียรติบัตร/พิธีเชิดชูเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในห้วงปลายเดือนเมษายน 2563  
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  4. การอบรมนักเรียนแกนน าทักษะชีวิต/เยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการจัดอบรมนักเรียนแกนน า
ทักษะชีวิต/เยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ห้วยเขาแก้ว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายนักเรียนแกนน า  
จ านวน 100 คน เพ่ือเป็นแกนน าด าเนินงานเยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา 
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  4. การคัดเลือกร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 100 คน 
เพ่ือสร้างต้นแบบที่ดีแก่สังคม ชุมชน ซึ่งมคีรูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก จ านวน  1,101   คน  มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
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บัญชีรายช่ือร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

1 นายสง่า  นาวารัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

2 นายปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชียรใหญ่ 

3 นางบังอร  แป้นคง รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

4 นางสาวพนิดา  มณี นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12 

5 นางสาวจันทิมา  จันทวาส คร ู โรงเรียนทางพูนวิทยาคม 

6 นายวรากร  เดชพรหม คร ู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 

7 นายอดิศร  อินทรสุวรรณ คร ู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

8 นายอดิศักด์ิ  แขดวง คร ู โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 

9 นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร คร ู โรงเรียนวังหินวิทยาคม 

10 นางสุชาดา  ประมุข คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง 

11 นายเจริญ  บุษบงกรด คร ู โรงเรียนปากพนัง 

12 นางนัฎฐพร  บุญกอง คร ู โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13 นางย่อม  ค าแป้น คร ู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 

14 นางอ าภา  จันทรุมาศ คร ู วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 นายสุชาติ  เอียดวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 

16 นายจิราวัฒน์  นาคสง คร ู โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 

17 นางสาวปันสุธา  ย้อยนวล คร ู โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

18 นายระวี  เฉตาไพย ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยยูง 

18 นางนวลใย  สุทธิพิทักษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านนาเคียน 

20 นางจารี   อักษรรัตน์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดดอนตรอ 
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21 นางกฤติกานต์ ชลเกษม คร ู โรงเรียนบ้านนาเคียน 

22 นางสาวจันทิมา บูรณะวงศ์ คร ู โรงเรียนวัดป่าหวาย 

23 นางนาฏฤดี กลับรอด คร ู โรงเรียนวัดดอนตรอ 

24 นายสมโชค ทองหยู่ คร ู โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 

25 นางพะเยาว์ แก้วพงษ์ คร ู โรงเรียนบ้านทวดทอง 

26 นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์ คร ู โรงเรียนวัดโบสถ ์

27 นายประมูล รัตนวรรณ คร ู โรงเรียนวัดห้วยพระ 

28 นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง คร ู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 

29 นางมุรีหย๊ะ ครองนุช คร ู โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 

30 นางสาวพิชชาพร ตลึงผล คร ู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 

31 นายสุชาติ สกุลวงศ์ คร ู โรงเรียนวัดมุขธารา 

32 นางคณิต สุขหอม คร ู โรงเรียนวัดไสมะนาว 

33 นางวันดี อิสสระพันธุ์ คร ู โรงเรียนบ้านปากช่อง 

34 นางนวรัตน์ เชิญทอง คร ู โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 

35 นางแสงจันทร์ สุขเนาว์ คร ู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 

36 นางกชพร ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

37 นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

38 นางสาวสุภานี  บวรศุภศรี ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 

39 นางอาภรณ์  อ่อนคง ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านเกาะปราง 

40 นางสาวชนิภา  สุวรรณพัฒน์ คร ู โรงเรียนบ้านควนล าภู 

41 นางสาววาสนา  ชบาพฤกษ์ คร ู โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 

42 นางสาวขนิษฐา  ทองดี คร ู โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 

43 นางจีรภา  รักษาพล คร ู โรงเรียนบ้านบ่อมอง 

44 นางวรรณา  แซ่เชื่อง คร ู โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 

45 นางอวยพร  ธานีรัตน์ คร ู โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 

46 นางนภาศิร ิ สิทธิด ารงค์ คร ู โรงเรียนวัดกะเปียด 
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47 นางอนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง คร ู โรงเรียนวัดวังหิน 

48 นางสาวกัสตีนา  ยะโกะ คร ู โรงเรียนบ้านควนล าภู 

49 นางสาววัลภา  พุ่มดว้ง คร ู โรงเรียนวัดไม้เรียง 

50 นายกิตติพัฒน์  เพชรสี่หมื่น คร ู โรงเรียนบ้านน้ าพุ 

51 นางสุมาลี  แก่นอินทร์ คร ู โรงเรียนวัดล านาว 

52 นายศรายุทธ  กุมารจันทร์ คร ู โรงเรียนบ้านควนล าภู 

53 นายกอบกิจ  ขจรบุญ คร ู โรงเรียนวัดจันดี 

54 นางสาวกนกวรรณ  ค าแหง คร ู โรงเรียนวัดควนสระบัว 

55 นางสาวกมลทิพย์  ชิตร คร ู โรงเรียนบ้านควนล าภู 

56 นางศิริพร  บัวเพชร คร ู โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 

57 นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์ คร ู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 

58 นายธีรนันท์  รัตตะ คร ู โรงเรียนวัดล านาว 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

59 นางเยาวรัตน์  เพิงมาก นักวิชาการศึกษา
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

60 นางณัฐนิชา  อินทนะ ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 

61 สิบตรีวีรชาติ  ศรีสองสม ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดพระอานนท์ 

62 นายสมเกียรติ  เวชภูติ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็นมิตรภาพที่ 112 

63 นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์ คร ู โรงเรียนวัดเขาน้อย 

64 นางสุภาภรณ์  สุวรรณโชติ คร ู โรงเรียนวัดควนชะลิก 

65 นางส่อฝิหย๊ะ  พิทักษ์คุมพล คร ู โรงเรียนวัดหน้าสตน 

66 นายเทพชัย  ทองทิพย์ คร ู โรงเรียนวัดเทพมงคล 

67 นางสาวเสาวคนธ์  สุทธมุสิก คร ู โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 

68 นายสุบิน  นาคปลัด คร ู โรงเรียนวัดรักขิตวัน 

69 นายจีรศักดิ์  ปะหวัง คร ู โรงเรียนบ้านหัวไทร 

70 นางจงดี  แสงทามาตย์ คร ู โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 

71 นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง คร ู โรงเรียนวัดโคกพิกุล 

72 นางนวอร  เมียนแก้ว คร ู โรงเรียนวัดบางคุระ 
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73 นางโศจิรัตน์  ชูสุวรรณ คร ู โรงเรียนบ้านเกาะทัง 

74 นายอมฤต  สวัสดิสาร คร ู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 

75 นางสุนีย์  มณีวงศ์ คร ู โรงเรียนบ้านหัวล าพู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

76 นางสาวสุรัสวด ี บุญติด ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านส านักม่วง 

77 นางสลินทิพย์  ยันต์วิเศษ คร ู โรงเรียนบ้านในถุ้ง 

78 นางสาวชนกนันท์  ใจซื่อ คร ู โรงเรียนวัดยางทอง 

79 นายศุภโชค  รอดทับ คร ู โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 

80 นางดรุณี  หวันนุรัตน์ คร ู โรงเรียนวัดยางทอง 

81 นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 

82 นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 

83 นางสาวณัฐชยา  หนูน้อย คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 

84 นางสาววรรณา  เสมรึก คร ู โรงเรียนบ้านปากเจา 

85 นางสาวประภัสสร  นวลมังสอ คร ู โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 

86 นางสาวิตรี  เกษรสิทธิ์ คร ู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 

87 นางสาวอารี  ศรีใสพัฒนกุล คร ู โรงเรียนบ้านสระบัว 

88 นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู คร ู โรงเรียนวัดนากุน 

89 นางสาวจิรภา  มะลิเผือก คร ู โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 

90 นางสุวรรณี  น่วมหมุน คร ู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 

91 นางสาววิสา  เพชรทอง คร ู โรงเรียนบ้านเปร็ต 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

92 นางนงค์นาฏ  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

93 นางแสงจันทร์  มิตรกูล ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

94 นางเพ็ญศรี  ณ พัทลุง คร ู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 

95 นางชนิภา  วรรณเหวก คร ู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

96 นายอดุลย์  จักขุมณี คร ู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

97 นางศรีจรรยา  ดาวมณี คร ู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
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สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

98 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญญลักษณ์ 
นิกพงศ์ 

ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอนบพิต า 

99 นายธนาวุฒิ  กะดังงา คร ู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอนาบอน 

100 นายเสรี  ทิพย์ญาณ คร ู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอปากพนัง 
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 5. การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา/เทศกาลวันส าคัญ และการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา/นอกสถานศึกษา เพ่ือการป้องกัน สร้างทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง 
     มีการสนธิก าลังกับหน่วยงานที่ เกี่ยว ได้แก่  ศูนย์ เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเฝ้าระวัง ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา และในเทศกาลวันส าคัญต่างๆ เช่น วันลาเลนไทน์ วันลอยกระทง เทศกาลวันสงกรานต์  
เป็นต้น และการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา เพ่ือการป้องกัน ทักษะชีวิต 
สร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง  
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 6. ผลการส ารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปี 2562 
             จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่ มแอลกอฮอล์ของนัก เรี ยนในจั งหวัดนครศรี ธรรมราช   
จ านวน 262 ราย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเพ่ือนที่รู้จักที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมลูทั่วไปและพฤติกรรมการดื่มเหตุผลแรงจูงใจ 
    การศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 262 ประเภทโรงเรียน เขา  ร้อยละ 38.5  
ป่า ร้อยละ 12.6 นา ร้อยละ 3.8 เล ร้อยละ 45.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 32.4 เป็นหญิงร้อยละ 
67.6 อายุเฉลี่ย 14.05 อายุส่วนใหญ่14-15 ปี ร้อยละ 63 อยู่ในชั้น ม.1 ร้อยละ 26  ชั้น ม.2 ร้อยละ 31.3  
ชั้น ม.3 ร้อยละ 42.7 อาชีพผู้ปกครอง ส่วนใหญ่รับจ้างร้อยละ 42.4 รองลงมาคือเกษตรกรรมร้อยละ 32.4 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 41.2 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาร้อยละ 
30.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง 12,114 บาท รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 85.4 ค่าใช้จ่ายของนักเรียนเฉลี่ย 86.55 บาท/วัน ต่ าสุด 30 บาท สูงสุด 500 บาท/วัน ที่พัก
อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต/เทศบาลต าบล ร้อยละ 50.8 ประเภทมี่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านตนเองร้อยละ 
88.9 การพักอาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่พักอยู่กับครอบครัวร้อยละ 84 พักอยู่กับญาติร้อยละ 9.8 พักกับ
เพ่ือนๆและหอพักร้อยละ 1.2 อ่ืนๆ ร้อยละ 5 สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิก 3 -5 คนร้อยละ 76.3 
    ข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่มผลการศึกษาพบว่า มีพฤติกรรมการดื่มร้อยละ 22.1 ผู้ดื่มทั้งหมด 58 
รายเป็นเพศชาย(21 ราย) ร้อยละ 36.2 เพศหญิง (37 ราย) ร้อยละ 63.8 รู้จักเพ่ือนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่ดื่มนานๆ ครั้ง ร้อยละ 72.5 และดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 14.3 ดื่มแอลกอฮอล์ครั้ง
แรกตอนอายุ 9 ปี อายุเฉลี่ยของการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก 12.93 สถานที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นบ้าน
เพ่ือน ร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นบ้านตนเอง ร้อยละ 28.9 แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 11.4 คอนเสิร์ตและอ่ืนๆ 
ร้อยละ 26.5 ผู้ที่นักเรียนดื่มแอลกอฮอล์ด้วยส่วนใหญ่เป็นเพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นคนอ่ืนๆ  
ร้อยละ 14.8 และคนในครอบครัว ร้อยละ 8.1 สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เพ่ือเข้าสังคม ร้อยละ 
63 อ่ืนๆ ร้อยละ 21.5 ขณะดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.5 จะสูบบุหรี่ด้วย และร้อยละ 25 ใช้สารเสพติดอ่ืนๆ 
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นประเบียร์ ร้อยละ 51 รองลงมาเป็นเหล้าปั่น ร้อยละ 30.2 เหล้าขาว
ร้อยละ 8.8 กิจกรรมหรืเหตุผลที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นวันเกิด ร้อยละ 39.7 รองลงมาเป็น ดนตรี/
คอนเสิร์ต ร้อยละ 24.8 กีฬาสี ร้อยละ 10.7 ฉลองเรียนจบ ร้อยละ 9.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 15.3 ความรู้และ
ข้อคิดเห็นว่าแอลกอฮอล์มีผลเสียอะไรบ้างส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 การทะเละ สุขภาพ การท าผิดกฎหมายและ
อ่ืนๆ และร้อยละ 38.2 เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ 
            ส่วนข้อมูลข้อคิดเห็นแอลกอฮอล์กับกิจกรรมต่างๆ ประเด็นด้านงานคอนเสิร์ตมีการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 61.5 การจัดงานเลี้ยง เลี้ยงรุ่นให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ได้ เห็นด้วย 
ร้อยละ 30.9 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 47.4 งานประเพณีต่างๆ มีแอลกอฮอล์จ าหน่ายได้ เห็นด้วย ร้อยละ 14.8  
ไม่ เห็นด้วย ร้อยละ 63.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย  
เห็นด้วย ร้อยละ 61.4 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19.1 
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  จากการท าการสอบถามข้อมูลและการท า Focus group 
  1. การดื่มการจ าหน่าย เป็นเรื่องปกติและอยากให้มี 
  2. ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท า การรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ 
  3. เพ่ือน สังคม กิจกรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร และผู้ปกครองสนับสนุน มีอิทธิพลต่อการดื่ม
แอลกอฮอล์ 
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  เปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจความชุกของผู้บริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร 
อายุ 15 -19  ปี  2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
  1.. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19  ปีขึ้นไป   พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ.2562 พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกลดลง จากความชุกร้อยละ 24.8  เป็นร้อยละ 22.1 
  2. สัดส่วนของนักดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกร้อยละ 30.9 
  3. เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12-16 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการดื่มร้อยละ 22.1 
  4. เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12-16 ปี ร้อยละ 63.8 รู้จักเพ่ือนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 
34.7 ส่วนใหญ่ดื่มนานๆ ครั้งร้อยละ 72.5 และดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 14.3 
  5. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกตอนอายุ 9 ปี อายุเฉลี่ย
ของการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก 12.93 
  6. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นบ้านเพ่ือนร้อยละ 30.9 
รองลงมาเป็นบ้านตนเองร้อยละ 28.9 แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 11.4 คอนเสิร์ตและอ่ืนๆ ร้อยละ 26.5 
  7. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดื่มแอลกอฮอล์กับ เพ่ือน/ญาติร้อยละ 68.5 รองลงมา
เป็นคนอื่นๆ ร้อยละ 14.8 และคนในครอบครัวร้อยละ 8.1 
  8. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ส่ วนใหญ่เพ่ือเข้าสังคม
ร้อยละ 63 อ่ืนๆ ร้อยละ 21.5 ขณะดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 13.5 จะสูบบุหรี่ด้วย และร้อยละ 25 ใช้สารเสพติด
อ่ืนๆ 
  9. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นประเบียร์ร้อยละ 
51 รองลงมาเป็นเหล้าปั่นร้อยละ 30.2 เหล้าขาวร้อยละ 8.8 
  10. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดื่มในกิจกรรมหรือเหตุผลที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วน
ใหญ่เป็นวันเกิดร้อยละ 39.7 รองลงมาเป็น ดนตรี/คอนเสิร์ต ร้อยละ 24.8 กีฬาสีร้อยละ 10.7 ฉลองเรียนจบ
ร้อยละ 9.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 15.3 
  11. เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งแรก ประมาณ 
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อายุ 12 ปี 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562  
เป้าหมายสถานศึกษา จ านวน 63 โรงเรียน เพ่ือให้สถานศึกษามีเครือข่ายในการด าเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐแลเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา  
รอบสถานศึกษา เพ่ือลดจ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสาร ยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้น้อยลง
จากฐานข้อมูลเดิม  
   ในการกระบวนการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด คือ  จัดประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด สถานศึกษามีการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ในสถานศึกษา 
มีการแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานงาน ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและแจ้งความ
คืบหน้าการด าเนินงานเป็นระยะๆ ทางกลุ่มไลน์ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความ
รว่มมือในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง มีการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการด าเนินงาน ตลอดจนมีการประมวลผล สรุปผลการด าเนินงาน
และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีถัดไป  
  จากการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง ปี 2562 พบว่า 
  1. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ านวน 63 โรงเรียน 
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางที่ก าหนด 
  2. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
     2.1 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ SDN  FUTSAL CUP 2020 @ NAKHON SI 
THAMMARAT ควบคุมปัจจัยเสี่ยง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมโรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 12 โรงเรียน 
             2.2 เข้าร่วมค่ายการอบรมนักเรียนแกนน าทักษะชีวิต/เยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง ในระหว่างวันที่ 
31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 20 โรงเรียน 
     2.3 มคีรูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสมัครเข้าคัดเลือกรางวัลร้อยครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 
2562 จ านวน 1,101 คน และมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข จ านวน 100 คน เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่ชุมชน สังคม 
             2.4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา/เทศกาลวันส าคัญ 
และการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา เพ่ือการป้องกัน สร้างทักษะชีวิต 
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าระวัง ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช  
            2.5 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประชากรอายุ 15 -19  ปี  2560 กับ ปี 2562 พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความชุกลดลง จากความชุก
ปี 2560 ร้อยละ 24.8  เป็นร้อยละ 22.1 ในปี 2562 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2562 พบว่า สถานศึกษามีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ในการก าหนดกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัย
เสี่ยง แต่การผลักดันให้สถานศึกษาด าเนินงานอย่างจริงจัง ยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ จ าเป็นต้องมีการประชุมชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับผิดชอบ สถานศึกษาในการ
ด าเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานต่อไป 
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