
การขบัเคลือ่นและการบูรณาการ

การด าเนินงานสถานศึกษา

ปลอดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์

โดย ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์



1. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. การด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาที่ผ่านมา

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

4. แนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. สิ่งที่สนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์



เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้!!



ความเป็นจริง !!!











ชวนคิด !!





สถานการณ์
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ของประเทศไทย



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : สาเหตแุละปัจจัยต้นตอของปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
“ วิกฤตสุขภาพ  วิกฤตสังคม ”



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลไกการก่อผลกระทบจากการบริโภค

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

รปูแบบการดืม่ ปรมิาณการดืม่

โรคเรือ้รัง อบุัตเิหต ุและโรค
เฉียบพลัน

ปัญหาสงัคม
เฉียบพลัน

ปัญหาสงัคม
เรือ้รัง

ความเมา

ความเป็นพษิ ฤทธิเ์สพตดิ

การเริม่ตน้ดืม่

ปัจจัย/ เงือ่นไข รายบคุคล

คา่นยิมของสงัคม การเขา้ถงึเครือ่งดืม่
(เศรษฐศาสตร,์ กายภาพ, สงัคม)

การโฆษณา ปัจจัย
สนับสนุนการดืม่

นโยบายแอลกอฮอล ์
และการน าไปปฏบิัต ิ

ดดัแปลงจาก Birckmayerและคณะ A general casual model to guide alcohol, tobacco and illicit drug prevention: assessing
the researchevidence (๒๐๐๔), และ Babor และคณะ Alcohol No Ordinary Commodity (๒๐๐๓)



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โทษและพิษภัย



ทีม่า : ปี 2544, 2547, 2550, 2554 จากการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีแ่ละการดืม่สรุาของประชากร, ส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ปี 2549, 2552, 2556, 2558 จากการส ารวจอนามยัและสวัสดกิาร, ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ

ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
ปี 2544 - 2558
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ทีม่า : ปี 2544, 2547, 2550, 2554 จากการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีแ่ละการดืม่สรุาของประชากร, ส านักงานสถติแิหง่ชาติ
ปี 2549, 2552, 2556, 2558 จากการส ารวจอนามยัและสวัสดกิาร, ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ
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อาย ุ15-19 ปี อาย ุ15 ปีขึน้ไป

ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรที่อายุ 15-19 ปี 
และ 15 ปีขึ้นไป  ปี 2544 - 2558



แสดงความชุกของการดื่มสุราในนักเรียน
ปีการศึกษา 2550, 2552 และ 2559

ที่มา : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มเยาวชนไทย

บ้านตนเอง 23.45 %
บ้านคนอื่น 49.24 %
สโมสร/ในงานเลี้ยง 11.13 %
ร้านอาหาร 8.64 %
ผับ/บาร/์คาราโอเกะ 5.54 %
อ่ืนๆ 2.00 %

สถานที่ดื่มบ่อยที่สุด
ร้านขายของช า 78.83 %
ร้านสะดวกซื้อ 8.66 %
ร้านอาหาร 5.39 %
ผับ/บาร/์คาราโอเกะ 3.56 %
อ่ืนๆ 3.57 %

สถานที่ซื้อ
อยากทดลองดื่ม(2) 29.13 %
เพ่ือเข้าสังคม/การสังสรรค(์3) 27.75 %
ตามอย่างเพื่อน/เพ่ือนชวนดื่ม (1) 38.4 %
อ่ืนๆ 4.75 %

สาเหตุของการเริ่มดื่ม

ดื่มที่บ้าน 263.12 บาท
ดื่มที่ร้าน 332.48 บาท
รวมการดื่ม 595.61 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
ความร าคาญรบกวนการท างาน 8.81 %
มีปากเสียงทะเลาะโต้เถียง 9.69 %
ท าร้ายร่างกาย/กระท าความรุนแรง 3.54 %
ปัญหากับการท างาน 5.44 %
ปัญหาทางการเงิน 8.1 %

ผู้ที่เคยประสบปัญหาจากตนเองและผู้อื่น

เยาวชนที่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ดื่มแล้วขับ 17.17 % แล้วเกิดอุบัติเหตุ 9.94 %
เยาวชนที่ขับและไม่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุที่เกิดโดยผู้อื่น 2.31 %
โดยผู้อื่นที่ดื่มแล้วขับ 0.95 %

ท่ีมา : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจ าปี พ.ศ.2558



ความชุกของผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์น
ประชากรอาย ุ15-19 ปี : ปี 2554

ความชุกของผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในประชากรอาย ุ15 ปีข ึน้ไป : ปี 2554

ภาคเหนือกับภาคอีสานน่าเป็นห่วง



ยทุธศาสตร ์5: พฒันากลไกการจดัการและสนบัสนนุทีเ่ขม้แข็ง

ยทุธศาสตร ์4: การจดัการปญัหาสรุาในระดบัพืน้ที่

ยทุธศาสตร ์1: 
ควบคมุการเขา้ถงึ 
(เศรษฐศาสตร ์และ

กายภาพ)

ยทุธศาสตร ์2: 
ปรบัเปลีย่นคา่นยิม 

และลดแรง
สนบัสนนุการดืม่

ยทุธศาสตร ์3: 
ลดอนัตรายของ
การบรโิภค

ควบคมุ
ปรมิาณ
การ

บรโิภค

ป้องกนันกัดืม่
หนา้ใหม ่และ
ควบคมุความ
ชุกของ
ผูบ้รโิภค

ลดความ
เสีย่งของ
การบรโิภค

จ ากดัและ
ลดความ
รนุแรงของ
ปญัหา

กลุม่มาตรการใน 5 ยทุธศาสตร์
1.1 ภาษรีาคา
1.2 ควบคมุการเขา้ถงึเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์
2.1 ขยายการควบคมุสือ่โฆษณาและ

สือ่สารการตลาด
2.2 ควบคมุบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลใ์นการท ากจิกรรมสือ่สาร
การตลาด

2.3 สง่เสรมิใหส้ือ่มวลชนปลอดจาก   
โฆษณาแฝง

2.4 เสรมิพลงั สรา้งความรูสู้เ่ยาวชน
2.5 สง่เสรมิใหห้นว่ยงานตา่งๆ รูเ้ทา่ทนักล

ยทุธ ์และไมร่บัทนุจากธุรกจิเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์

2.6 สนบัสนนุใหม้กีจิกรรมปลอดเหลา้
3.1 ลดอนัตรายจากการบรโิภคบนทอ้ง

ถนน
3.2 ลดความรนุแรงของปญัหา และผู ้

ไดร้บัผลกระทบจากการบรโิภค
3.3 ป้องกนั และบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟู
4.1 การจดัการปญัหาในพืน้ที่
4.2 การจดัการปญัหาในองคก์ร
4.3 การจดัการปญัหาในกลุม่เฉพาะ
5.1 สนบัสนนุเชงินโยบาย กฎหมาย 

ปกป้องการแทรกแซงเชงินโยบายท ัง้
จากภายในและตา่งประเทศโดย 
เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรอ์ืน่ๆ

5.2 พฒันากลไกระบบการท างานในระดบั
ตา่งๆ

5.3 สือ่สารสาธารณะเพือ่สนบัสนนุ
นโยบายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

5.4 ตดิตามประเมนิผลเชงิระบบการ
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์อง
ประเทศ

ควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค

4 เป้าหมาย
เชงิกลไก

5 ยทุธศาสตร์
ในการจดัการ
ปญัหา
แอลกอฮอล์

1) Price and   
Availability

2)   Attitude
3)   Risk
4)   Settings
5) Support

(PAARISS)

แผนยทุธศาสตรน์โยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ
ครม. เห็นชอบวันที ่20 ก.ค.2553 (แผน 10 ปี : พ.ศ. 2554 - 2563)



มาตรการทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะน า

มาตรการ
ตน้ทนุ-

ประสทิธผิล

งบประมาณที่

ตอ้งการ

ความเป็นไปได/้

ความพรอ้มของระบบ

สขุภาพ

มาตรการทีค่วรด าเนนิการมากทีส่ดุ/มคีวามคุม้คา่สงู (Best Buy interventions)

1.มาตรการการควบคุมการเขา้ถงึทาง
กายภาพของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

คุม้คา่สงู ต า่มาก สงู

2.มาตรการการควบคุมการโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

คุม้คา่สงู ต า่มาก สงู

3.มาตรการทางภาษีและราคาเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์

คุม้คา่สงู ต า่มาก สงู

มาตรการทีค่วรด าเนนิการ/มคีวามคุม้คา่ (Good Buy interventions)

4.มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่
ยานพาหนะหลงัการดืม่

คุม้คา่ปานกลาง คอ่นขา้งต า่ อาศยัการ
ประสานงานระหวา่ง

หน่วยงาน

5.มาตรการคัดกรองและบ าบัดรักษา
อยา่งสัน้

คุม้คา่ปานกลาง คอ่นขา้งต า่ ผา่นระบบบรกิาร
ปฐมภมูิ 21



จดุเนน้ มาตรการหลกั มาตรการรอง มาตรการสนบัสนนุ

1. ควบคมุปรมิาณการ

บรโิภคของสงัคม

*ภาษีและราคา

* ควบคมุการเขา้ถงึ 

* ควบคมุการโฆษณา

* มาตรการระดบัชมุชน

* การปราบปราม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

นอกระบบภาษี

* การรณรงคส์าธารณะ

2. ป้องกนันกัดืม่หนา้

ใหมแ่ละควบคมุความ

ชุกของผูบ้รโิภค

* ควบคมุการโฆษณา

* ภาษีและราคา

ควบคมุการเขา้ถงึ

* การใหค้วามรู ้

* การดดัแปลงบรบิทและ

เงือ่นไขการดืม่

* การรูเ้ทา่ทนักลยทุธ์

การตลาดของเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์

* การรณรงคส์าธารณะ

3. ลดความเสีย่งของ

การบรโิภค

* ควบคมุพฤตกิรรมขบัขีข่ณะมนึเมา

* การดดัแปลงบรบิทและเงือ่นไข

การดืม่

* ภาษีและราคา

* ควบคมุการเขา้ถงึ

* มาตรการระดบัชมุชน

* ความรว่มมอืของ

ผูป้ระกอบการ

* การปรับทัศนคตขิอง

สงัคมตอ่ความมนึเมาและ

ผลกระทบ

* การรณรงคส์าธารณะ

4. จ ากดัและลดความ

รนุแรงของปญัหา

* การคดักรองและบ าบดัรักษา

* ภาษีและราคา

* ควบคมุการเขา้ถงึ

* ระบบบรกิารสขุภาพ

* มาตรการระดบัชมุชน

* การรณรงคส์าธารณะ

มาตรการหลกัและรองทีม่ปีระสทิธผิลในการบรรลเุป้าหมาย



ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการนโยบาย

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์หง่ชาติ

(นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ประธาน)

คณะอนุกรรมการรา่งและแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมาย หรอือนุบญัญัตติาม

พระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551

(ศาสตราจารยแ์สวง  บณุเฉลมิวภิาส  ประธาน)

คณะอนุกรรมการพจิารณาการ
กระท าความผดิตามพระราชบญัญัติ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
พ.ศ.2551

(ศาสตราจารยว์ฑิรูย ์ อึง้ประพันธ ์ประธาน )

คณะกรรมการควบคมุ         
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

(รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ ประธาน )

คณะอนุกรรมการพจิารณาดา้น
วชิาการในการควบคมุป้องกนัและ
ลด ละ เลกิ การบรโิภคเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์

(รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ   ประธาน)

คณะอนุกรรมการพจิารณาดา้นการ
บ าบดัรักษาฟ้ืนฟสูภาพผูต้ดิเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์

(นายอดุมศลิป์  ศรแีสงนาม  ประธาน )

คณะอนุกรรมการดา้นรณรงคแ์ละการ
สรา้งภาคี

(รองอธบิดกีรมควบคมุโรค  ประธาน)

คณะอนกุรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าความผดิ
ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
พ.ศ.2551

(รองผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิดา้น
งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม) คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลจ์งัหวดั /
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลก์รงุเทพมหานคร

(ผูว้า่ราชการจงัหวดั/ ผูว้า่ราชการ
กรงุเทพมหานคร ประธาน)



ภาคประชาสงัคม
การเคลือ่นไหวทางสังคม

ภาควชิาการ/วชิาชพี
การวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้

เพือ่น าไปสูก่ารตัดสนิใจ

ยทุธศาสตร์
นโยบาย

แอลกอฮอลร์ะดบัชาติ

ภาคการเมอืง/ราชการ 
การเชือ่มโยงกบัการเมอืง นโยบาย

กระทรวงสาธารณสขุ
หนว่ยงานในคณะกรรมการฯ / คณะอนกุรรมการฯ
หนว่ยงานภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุ และบงัคบัใชก้ฎหมาย
หนว่ยงานภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบ าบดัรกัษา

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรน์โยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ
แบบมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น 

(Multi-sectoral cooperation)

สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา



การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทีผ่่านมา

2558
อุดมศึกษา

2559
อาชีวศึกษา

2560
มัธยมศึกษา

- จัดโซนนิ่งร่วมกับสถานศึกษา
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ขยายผลจัดโซนนิ่งร่วมกับ
อาชีวศึกษาและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดประชุมครูโรงเรียน
มัธยม 4 ภูมิภาค ชี้แจง
การด าเนินงาน (น ามา
ปรับใช้)



คู่มือแนวทางการด าเนินงานด้านสถานศึกษา

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

(ฉบับปรับปรุง 2559)

แนวทางการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ

สถานศึกษา (2559)

แนวทางการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

สถานศึกษา (ปี2560)

แนวทางการด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่ม

(2561)แอลกอฮอล์

- เพิ่มประเด็นข้อกฎหมาย
- ค าถามที่น่าสนใจ
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม

- โมเดลของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- ปรับใช้ในโรงเรียน/
สถานศึกษา

แนวทางการ
ด าเนินงาน

สถานศึกษาปลอด
เครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์

- ดัดแปลงจาก เครือข่ายฯ ครู 
และส านักฯ ยาสูบ



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
สูบบุหรี่และการบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ในสถานศึกษา

โดย 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
สูบบุหรี่และการบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

โดย 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560



เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบ
บุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

โดย 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบ
บุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

สถานศึกษา

โดย 
นายวีระกุล  อรัณยะนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการ
เดิม 1. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะท างาน
เปลี่ยนเป็น  2. นายวีระกุล  อรัณยะนาค ประธานคณะท างาน



แนวทางการสนับสนนุการด าเนินงานตามค าสั่งคสช. 22/58

แนวทางการสนับสนุน
1) ร่วมออกตรวจกับทีม คสช. 
2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในช่วงเทศกาล และงานประเพณีต่างๆ เพ่ือให้ค าแนะน ากับ
ทางสถานศึกษา  รวมทั้งออกตรวจ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายด้วย



เวบไซต์ www.thaiantialcohol.com



การท าให้สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา

ปลอดสุรา ท าอย่างไร



แนวทาง 7 มาตรการ

โดย ครู/อาจารย์



มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง



มาตรการที่ 1 และ 2 
แนวทางการด าเนินงาน



มาตรการที่ 3 และ 4
แนวทางการด าเนินงาน



มาตรการที่ 5         
แนวทางการด าเนินงาน 



มาตรการที่ 6 และ 7 
แนวทางการด าเนินงาน 



แบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง



แบบประเมินตนเอง

โดย ครู/อาจารย์



แบบฟอร์มเกณฑ์

การประเมิน

โดย ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1-12 (สคร.1-12) และ
สถาบันป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง (สปคม.)



มีสิ่งที่สนับสนุนและหัวใจใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษา

ปลอดสุราคืออะไร



การสนับสนุนการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (สคอ.) 

แนวทางการสนับสนุน
1.) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา

2.) วิทยากรที่มคีวามรู้ ความเข้าใจในการแนะน าให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพื่อปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน ที่มีการแต่งต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ

4.) ร่วมการติดตาม และประเมินการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5.) สนับสนุนระบบการคัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง รวมถึงประสานด้านการ
บ าบัดรักษาฟื้นฟูกับสถานพยาบาลของรัฐ

6.) สนับสนุนและเชิดชูเกียรติ การด าเนินงานสถานศึกษาที่ด าเนินงานได้ดีเยี่ยม 



ข้อเสนอแนะ
1.) จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.) บรรจเุนื้อหาด้านวิชาการเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สอดแทรกใน
การเรียนการสอนทุกระดับ 

3.) ปฏิเสธรับการสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางผู้ผลิต
และจ าหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้จัดขึ้น

การสนับสนุนการด าเนนิงานตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ (สคอ.) 



สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 



สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 



สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 



พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
https://tas.go.th



หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานสถานศึกษา

ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง
และมีผู้รับผิดชอบด าเนินการ + ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง



หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



การขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาปี 2561

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

1. ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 
4 ภาค (เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ใต้) โดยจัดที่ภาคกลางแล้ว 
เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค.60 ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. อีก 3 ภาค จะจัดช่วง
เดือน ก.พ.- มี.ค.61

2. ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าและพัฒนาคู่มือการด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับกระทรวงศึกษาธิการ



การประชุม “การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ ด้วยค าพ่อสอน”ครั้งที่ 2
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 7) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2561

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ



ติดต่อ-สอบถาม-รับเรื่องร้องเรียน



ผู้ประสานงาน การด าเนินงาน
สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ
1.นายศิริพงษ์  โคตรบรรเทา        
2.นายนภัทธ์  ชูศรีนวล

โทร. 02-590-3392 /โทรสาร. 02-951-1493
E-mail : alcoholteam.alc@gmail.com

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข





มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เป็นอนาคตของชาติ



Q & A


