แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ประจําป ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ กําหนดให
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยไดยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ
อยางแน วแน ในการรณรงคตอต านยาเสพติ ด โดยมีหนวยงาน/องคกรภาคี ที่เกี่ยวของรวมกันจัดกิจกรรมรณรงค
พิเศษตอเนื่อง ตั้งแตป ๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน
๑.๒ ป ญหายาเสพติด เป น วาระสําคั ญของชาติ รัฐบาลโดย สํ านั กงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม กําหนดนโยบายแผน “ประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน
ชุ ม ชนมั่ น คง ปลอดภั ย ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐” เพื่ อ ดํ าเนิ น งานป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด
ในหมูบานชุมชน ใหสามารถลดระดับความรุนแรงลงหรือไมมีปญหา และรักษาสภาพหมูบานชุมชนที่ไมมีปญหา
ยาเสพติดใหมีความยั่งยืน
๑.๓ การปรับนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหมของรัฐบาล เกิดจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ส มั ยพิ เศษว าด วยป ญ หายาเสพติ ด ของโลก ค.ศ. 2016 (United Nations General Assembly
Special Session 2016 - UNGASS 2016) โดยทุกประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมองใหมตอการ
แกไขปญหายาเสพติด เปนการใชสาธารณสุขนํา เนนการดูแลสุขภาพผูปวยแบบบูรณาการ คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
อยางครอบคลุม นํารูปแบบการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมาใช เพื่อควบคุมใหดํารงชีวิตอยูโดยไมรบกวน
สังคม สํ าหรับ ประเทศไทย รั ฐบาลได ปรับนโยบายการแก ไขป ญหายาเสพติ ดแนวใหม โดยมี แนวคิ ด ที่ สํ าคั ญ คื อ
นําทิศทางของโลกโดย UNGASS 2016 มาเปนทิศทางของนโยบายยาเสพติดของไทย จําแนกและจัดนโยบาย
ที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดใหชัดเจน นโยบายดานกฎหมายที่จะกําหนดใหเปนยาเสพติด มีระบบ การจัดการรองรับ
และใหมีความพรอม และสื่อสารทําความเขาใจตอนโยบายยาเสพติดกับประชาชนทั้งประเทศ
๑.๔ เพื่อรวมถวายความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะดาน
การแกไขปญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผลสําเร็จและนานาประเทศนําไปเปนแบบอยางในการแกไขปญหา
ยาเสพติด และเพื่อรวมถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
โดยตลอดที่ ผ านมาได ทรงเจริ ญรอยตามเบื้ องพระยุ คลบาท รั ชกาลที่ ๙ และสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร และทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจดานตางๆ นานัปการ

๒. กรอบแนวคิด

สําหรับป 2560 เพื่อใหประชาชนไดรวมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ รั ฐ บาลได ข อความรว มมื อ ให งดงานมหรสพ การจั ด งานรื่น เริงต างๆ และกํ าหนดให
จั ด กิ จ กรรมเป น การถวายความอาลั ย เพื่ อให คนในชาติได แสดงความจงรัก ภั ก ดี แด รัชกาลที่ ๙ และร วมถวาย
พระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. จึงกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคภายใตกรอบ
แนวคิด “ทําดีเพื่อพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก
/โลโก...

-๒-

โลโก

:

“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking
การแสดงสัญลักษณ : รวมสวมเสื้อสีขาว ในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐

๓. กลุม เปาหมาย

กลุมเปาหมายหลัก : เยาวชน และประชาชน
กลุมเปาหมายรอง : หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/เอกชน

๔. วัตถุประสงค

๔.๑ เพื่อใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรวมแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงหวงใยความเปนอยูของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานดานการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งพระองค
ทรงนําแนวทางและเปนแบบอยางในการแกไขปญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง
๔.๒ เพื่อใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรวมแสดงพลังทําความดี ถวายแดรัชกาลที่ ๙ และรวมสาน
ตอพระราชปณิธานการแกไขปญหายาเสพติดตลอดไป
๔.๓ เพื่อสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนถึงนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวทางใหม
เพื่อลดความเดือดรอน ความทุกขยากของประชาชน และใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
๔.๔ เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคม ไดตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง
๔.๕ เพื่อใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรับรูและเห็นถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖
มิถุนายน) เพื่อรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปอยางยั่งยืน

๕. ระยะเวลาการดําเนินงาน

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๖. แนวทางการดําเนินงาน

เพื่อใหเกิดการรวมพลังสรางกระแสของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหายาเสพติด
อยางจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ระดับหมูบาน/ชุนชน จึงกําหนดให หมูบาน/ชุมชน องคกร
ศาสนา สถานศึกษา องคกรเยาวชน สถานประกอบการ หนวยราชการ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดกิจกรรมรณรงคเนื่ องในวันต อตานยาเสพติ ด (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่สําคัญในสวนกลาง

๑. ศอ.ปส.กระทรวง/หน วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน วยงานภาคีที่เกี่ย วของ และสํ านักงาน ป.ป.ส.
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ชวงเดือนมิถุนายน
๒๕๖๐ ดังนี้
/๑.๑ จัดโตะ...

-๓๑.๑ จัดโตะหมูบูชา (หมู ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๙ พรอมประดับเครื่องทองนอย
แพรไวทุกข เพื่อแสดงความอาลัย และจัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๑๐ พรอมพุมเงิน
พุมทอง และกรวยกระทงดอกไม เพื่อถวายพระพร (ภายในหนวยงานองคกร)
๑.๒ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจการแกปญหายาเสพติดของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และจัด
นิทรรศการ ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๓ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก พิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
๒. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมการประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น หัวขอ “ผูเสพ คือผูปวย”
ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหวาง ๑๕ - ๑๘ ป และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ป ขึ้นไป โดยสงผลงาน
การประกวดระหวางเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๐ และตัดสินผลงาน ชวงตนเดือน มิ.ย. ๖๐
๓. แถลงขาวเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ และพิธีมอบรางวัล
การประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น ณ หองประชุมชิดชัย วรรณสถิตย อาคาร ๒ ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ส.
(ดินแดง)
๔. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ในวันอาทิตยที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สวนหลวง ร.๙ โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธี
๕. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
(กําหนดการจะแจงภายหลัง)
๖. พิธีเผาทําลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ ๔๗ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยบริหาร
สาธารณูปโภคและสิง่ แวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. ออกอากาศเทปบันทึ กภาพ พลเอก ประยุทธ จั นทรโอชา นายกรัฐมนตรี อานคําปราศรัยเนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (หลังขาวภาคค่ํา)

การดําเนินการในสวนภูมิภาค

ศอ.ปส.จ. รวมกั บหนวยงานและองคกรในพื้ นที่ บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่ องในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อสรางกระแสการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานยาเสพติด
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. กิจกรรมแสดงพลังตอตานยาเสพติด ดังนี้
๑.๑ จัดโตะหมูบูชา (หมู ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๙ พรอมประดับเครื่องทองนอย
แพรไวทุกข เพื่อแสดงความอาลัย และจัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๑๐ พรอมพุมเงิน
พุมทอง และกรวยกระทงดอกไม เพื่อถวายพระพร (ภายในหนวยงานองคกร)
๑.๒ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจดานการแกไขปญหายาเสพติดของ รัชกาลที่ ๙/ นิทรรศการ
ใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด เปนตน
๑.๓ ผูวาราชการจังหวัด หรือผูแทน อานสารเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก และนําพลังมวลชน
กลาวคําประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด
๒. มอบหมายสถานศึกษา สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค และนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙/ นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด
/๓. กิจกรรม...

-๔๓. กิจกรรม “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อรวม
แสดงพลังและใหเกิดกระแสการตอตานยาเสพติด (โดยในสวนกลางจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ในวันอาทิตยที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สวนหลวง ร. ๙) ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการตามที่เห็นสมควร
๔. กิจกรรมการรณรงคป ระชาสัมพั นธเนื่ องในวันต อตานยาเสพติดโลก พิจ ารณาดําเนิน การตาม
ความเหมาะสม
หมายเหตุ ๑) การจัดกิจกรรมรณรงคฯ ขอใหแสดงออกถึงการรวมพลังทําความดีเพื่อพอ ภายใตกรอบแนวคิด
และคําขวัญ “ทําดีเพื่อพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก
๒) ขอความรวมมือจังหวัด โปรดแจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคฯ ในพื้นที่ของทาน ผาน
สํานักงาน ปปส. ภาค ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประชาสัมพันธ
ผานสื่อมวลชน

๗. การประชาสัมพันธ

๗.๑ เผยแพร ก ารรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ แ ละจั ด กิ จ กรรมเนื่ องในวั น ต อ ต านยาเสพติ ด โลก (๒๖
มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ และกิจกรรมในพื้นที่สวนภูมิภาค/หนวยงานภาคี ในเดือนมิถุนายน ผานชองทางสื่อ
ทุกประเภท อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เว็ปไซต Social Media และอื่นๆ
๗.๒ เผยแพรโฆษณาสั้นทางโทรทั ศนและวิทยุ รณรงคเนื่องในวันต อตานยาเสพติด โลก ประจําป
๒๕๖๐ ความยาว ๓๐ วินาที ดังนี้
 สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน เผยแพรทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี/
เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ส. และเว็ปไซตอื่นๆ / Social Media เปนตน
 สื่อโฆษณาสั้นทางวิทยุ เผยแพรทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ/
สถานีวิทยุชุมชน/ เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส./ เครือขายสื่อมวลชนในภูมิภาค เปนตน

๘. สื่อสนับสนุนกิจกรรม

๘.๑ ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก จํานวน ๔ รายการ คือ
๑) ชุดนิทรรศการวันตอตานยาเสพติด ขนาด ๑๕ x ๒๐ นิ้ว (๑ ชุด มี ๑๐ แผน)
๒) แผนพับ ขนาด ๘.๑/๔ นิ้ว x ๑๑.๓/๔ นิ้ว (A ๔)
๓) ปายแบนเนอร ขนาด ๑ x ๓ เมตร พรอมเชือก
๔) ชุดนิทรรศการไวนิล พระราชกรณียกิจ ๕ พระองค ขนาด 80 x 120 ซ.ม. (๑ ชุด มี ๗ ผืน)
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะสนับสนุนสื่อทั้ง ๔ รายการ ให ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด/ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต)
สํานักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙/ ปปส.กทม. และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมฯ โดยสื่อที่จัดสงให
ภายในตนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๘.๒ จัด ทําต นแบบป ายประชาสั มพั น ธวันต อต านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุน ายน) ประจําป ๒๕๖๐
(ปาย Cut-out) จํานวน ๒ แบบ เพื่อให ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต จัดทําปาย
เพื่ อประชาสั มพั นธ ให ประชาชนในพื้ นที่ ได รั บทราบถึ งความสํ าคั ญของวั นต อต านยาเสพติ ดโลก (๒๖ มิ ถุ นายน)
ประจําป ๒๕๖๐ ตามความเหมาะสม
๘.๓ สําหรับวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดพิจารณา
บุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปน/ดารา นักรอง เพื่อคัดเลือกใหเปน “ตนแบบ
เยาวชนรวมรณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐” (พรีเซ็นเตอร) จํานวน ๖ คน ดังนี้
/๑. นางสาว...

-๕๑. นางสาวพิจักขณา วงศารัตนศิลป (น้ําตาล) นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ๓
๒. นางสาวทิสานาฎ ศรศึก (นาว) นักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗
๓. นายศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต) นักรองสังกัด บีอีซี เทโร มิวสิค
๔. นางสาวปลื้มจิตร ถินขาว (หนอง) นักวอลเลยบอลทีมชาติไทย
๕. นายจุฑาวุฒิ ภัทรกําพล (มารช) นักแสดงและพิธีกรสังกัด นาดาวบางกอก
๖. นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ (มาตัง) นักรองสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ

๙.๑ ประชาชนรวมแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงหวงใย
พสกนิกรชาวไทย ในดานการแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงนําแนวทาง และเปนแบบอยาง ในการแกไขปญหายาเสพติด
บนพื้นที่สูง
๙.๒ ประชาชนรวมแสดงพลังทําความดีถวายแดรัชกาลที่ ๙ และรวมสานตอพระราชปณิธานการแกไข
ปญหายาเสพติด
๙.๓ ประชาชนรับรูและเขาใจในนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวทางใหม เพื่อลดความเดือดรอน
ความทุกขยากของประชาชน และใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด
๙.๔ ทุกภาคสวนของสังคม ไดตระหนักถึงภัยจากปญหายาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง
๙.๕ กลุมเปาหมาย ไดรับรูและเห็นถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และ
รวมปองกันแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปอยางยั่งยืน
………………………………………………

