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แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๖5 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้ก าหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับ
ประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

๑.๒ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาด้าน 
ความมั่นคง ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับส าคัญเร่งด่วน จึงมีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ 
ที่สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 
2016) เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขน าการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ น ารูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพ่ือควบคุมให้ด ารงชีวิตอยู่ 
โดยไม่รบกวนสังคม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการก าหนดนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และ
เหยื่อ มุ่งเพ่ิมเครื่องมือและอ านาจทางกฎหมายส่งผลให้สามารถท าลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติด  
ที่ส าคัญมากกว่าการด าเนินการกับกลุ่มแรงงาน และมีการก าหนดโทษในกรณีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้บัญชีธนาคาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือซิมการ์ดโทรศัพท์ โดยรู้ว่าจะน าไปใช้ในการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมถึงแก้ไขปัญหาผู้ เสพยาเสพติดโดยวิธีการทาง
สาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับ
การบ าบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาด ารงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน 

1.3 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง       
แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 12 (5) 
ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด  ดังนั้น  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ  
รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 

1.4 เนื่องจากสถานการณ์… 
 

 



 - ๒ - 
๑.๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม

การแพร่ระบาดมากขึ้น ท าให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ โรคติด เชื้ อดังกล่ าว เป็นโรคติดต่อ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด     
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 256๕ โดย พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่ก าลังแพร่ระบาด โดยเน้นมาตรการ
ควบคุมสถานการณ์ เช่น กรณีที่มีการจัดงานและมีผู้ เข้าร่วมงานจ านวนมากให้ด าเนินการตามมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

๒. กรอบแนวคิด 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขในระดับส าคัญเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความส าเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัย
กลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพ้ืนที่จึงถือเป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั ้น การด าเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส ่วนร่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื ่อต ้องการลดผลกระทบที่ เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม  
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่
ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน/ชุมชน และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
ประจ าปี 2565 จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพ่ือให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
 
โลโก้ 

 
 
 
 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายหลัก : หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา  
กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงาน/องค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา

หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ 
รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัย 
จากยาเสพติด 

๔.๒ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด  

 
 

๔.๓ เพ่ือสร้างความรับรู้… 
 
 



 - ๓ - 
๔.๓ เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

รัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

๔.๔ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพ้ืนที่/กิจกรรม
เชิงบวก เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  

๖. แนวทางการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา

ยาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง  
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. จึงก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 กิจกรรมในส่วนกลาง 
1. ศอ.ปส.กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และส านักงาน ป.ป.ส.

ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 
2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาท ิ

- ความส าคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ/ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด/
ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์        
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม การก าหนดโทษกรณเีข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารฯ การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบ าบัดรักษา /การจัดกิจกรรม
เกม/การตอบค าถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ พร้อมมอบของรางวัลหรือของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 
  ๑.๒ การจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในพ้ืนที่ ให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที ่

๒. ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
(26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

    ๒.๑ จัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”  
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ก าหนดการจะแจ้งในภายหลัง) 
   ๒.๒ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน   
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (ก าหนดการจะแจ้งในภายหลัง)  
 
 
 

๒.๓ ออกอากาศ… 
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      ๒.๓ ออกอากาศเทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านค าปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                       
(๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๖5 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖5 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 
แห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ า) และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือตามที่ ส านักงาน 
ป.ป.ส. ก าหนด 

๓. พิธีเผาท าลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 5๓ (ก าหนดการรอแจ้งจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) 
  ๔. ร่วมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
กรณีที่มีการรวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข  

กิจกรรมในส่วนภูมิภาค 
1. ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง  

การรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน อ่านสารและกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน 

ยาเสพติดโลก เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม 
๑.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ความส าคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ/ความรู้เกี่ยวกับ         
โทษพิษภัยของยาเสพติด/ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด 
เพ่ือน าไป ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม การก าหนดโทษกรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้าง
เปิดบัญชีธนาคารฯ การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้      
รับการบ าบัดรักษา /การจัดกิจกรรมเกม/การตอบค าถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ พร้อมมอบของรางวัล
หรือของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

๒. การปฏิบัติการในพ้ืนที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ด าเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  

๓. รว่มใส่เสื้อสีขาว เพ่ือแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 

หมายเหตุ :  ๑. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม กรณีที่มีการรวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคของ    
แต่ละจังหวัด 
 ๒. ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ผ่าน ส านักงาน ปปส.กทม.
และ ปปส.ภ. ๑-๙ โดยจัดส่งแผนการรณรงค์ฯ ให้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป 
 
 
 

๗. การประชาสัมพันธ์… 
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๗. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อแขนงต่าง ๆ อาทิ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งนี้ ได้ด าเนินการผลิตต้นแบบสื่อ            
พร้อมเผยแพร่ และสนับสนุนต้นแบบสื่อให้กับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค น าไป
เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ดังนี้ 
 1. ต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๖5 
ส าหรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวน 2 แบบ เพ่ือน าไปเผยแพร่                      
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
              2. เทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านค าปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
ประจ าปี ๒๕๖5 (สามารถเผยแพร่ได้หลังจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ด าเนินการ
ออกอากาศเทปในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖5 แล้ว) 

3. คลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  
ประจ าปี 2565 

4. สื่อ Infographic/ข่าว/สกู๊ปข่าว เกี่ยวกับนโยบาย ผลการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อรณรงค์ฯ ได้ที่ QR CODE นี้  หรือที่เว็บไซต์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
www.oncb.go.th 
 
 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑ กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา

หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้ง
โทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

8.๒ กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  
และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน 

8.๓ กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการ 
ลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

8.๔ ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ร่วมเฝ้าระวังเสริมสร้างพ้ืนที่เชิงบวก 
พ้ืนที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
 

……………………………………………… 
 
 
 

http://www.oncb.go.th/

