
 

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  

ประจําป ๒๕๖๐ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ กําหนดให
วันท่ี ๒๖ มิถุนายนของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก ซ่ึงประเทศไทยไดยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ      
อยางแนวแนในการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยมีหนวยงาน/องคกรภาคี ท่ีเก่ียวของรวมกันจัดกิจกรรมรณรงค 
พิเศษตอเนื่อง ตั้งแตป ๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน  

๑.๒ ปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของชาติ รัฐบาลโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม กําหนดนโยบายแผน “ประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน
ชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐” เพ่ือดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด          
ในหมูบานชุมชน ใหสามารถลดระดับความรุนแรงลงหรือไมมีปญหา และรักษาสภาพหมูบานชุมชนท่ีไมมีปญหา     
ยาเสพติดใหมีความยั่งยืน  

๑.๓ การปรับนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหมของรัฐบาล เกิดจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดของโลก ค.ศ. 2016 (United Nations General Assembly 
Special Session 2016 - UNGASS 2016) โดยทุกประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมองใหมตอการ
แกไขปญหายาเสพติด เปนการใชสาธารณสุขนํา เนนการดูแลสุขภาพผูปวยแบบบูรณาการ คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
อยางครอบคลุม นํารูปแบบการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมาใช เพ่ือควบคุมใหดํารงชีวิตอยูโดยไมรบกวน
สังคม สําหรับประเทศไทย รัฐบาลไดปรับนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหม โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือ       
นําทิศทางของโลกโดย UNGASS 2016 มาเปนทิศทางของนโยบายยาเสพติดของไทย จําแนกและจัดนโยบาย    
ท่ีเหมาะสมของตัวยาเสพติดใหชัดเจน นโยบายดานกฎหมายท่ีจะกําหนดใหเปนยาเสพติด มีระบบ การจัดการรองรับ
และใหมีความพรอม และสื่อสารทําความเขาใจตอนโยบายยาเสพติดกับประชาชนท้ังประเทศ     

๑.๔ เพ่ือรวมถวายความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ โดยพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะดาน
การแกไขปญหายาเสพติดบนพ้ืนท่ีสูงจนประสบผลสําเร็จและนานาประเทศนําไปเปนแบบอยางในการแกไขปญหา
ยาเสพติด และเพ่ือรวมถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ 
โดยตลอดท่ีผานมาไดทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม      
ราชินีนาถ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร และทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจดานตางๆ นานัปการ   

๒. กรอบแนวคิด 
สําหรับป 2560 เพ่ือใหประชาชนไดรวมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ รัฐบาลไดขอความรวมมือใหงดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงตางๆ และกําหนดให         
จัดกิจกรรมเปนการถวายความอาลัยเพ่ือใหคนในชาติไดแสดงความจงรักภักดีแด รัชกาลท่ี ๙ และรวมถวาย     
พระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ และเนื่องในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน
ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. จึงกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคภายใตกรอบ
แนวคิด “ทําดีเพ่ือพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก 

 
/โลโก... 
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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. กลุมเปาหมาย  
กลุมเปาหมายหลัก    :  เยาวชน และประชาชน 
กลุมเปาหมายรอง     :  หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ/เอกชน 

๔. วัตถุประสงค  
๔.๑ เพ่ือใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรวมแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

รัชกาลท่ี ๙ ท่ีทรงหวงใยความเปนอยูของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานดานการแกไขปญหายาเสพติด  ซ่ึงพระองค
ทรงนําแนวทางและเปนแบบอยางในการแกไขปญหายาเสพติดบนพ้ืนท่ีสูง  

๔.๒ เพ่ือใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรวมแสดงพลังทําความดี ถวายแดรัชกาลท่ี ๙ และรวมสาน
ตอพระราชปณิธานการแกไขปญหายาเสพติดตลอดไป  

๔.๓ เพ่ือสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนถึงนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวทางใหม 
เพ่ือลดความเดือดรอน ความทุกขยากของประชาชน และใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด 

๔.๔ เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคม ไดตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง  

๔.๕ เพ่ือใหกลุมเปาหมายประชาชน ไดรับรูและเห็นถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ 
มิถุนายน) เพ่ือรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปอยางยั่งยืน 

๕. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

๖. แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดการรวมพลังสรางกระแสของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหายาเสพติด

อยางจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนท่ี ระดับหมูบาน/ชุนชน จึงกําหนดให หมูบาน/ชุมชน องคกร
ศาสนา สถานศึกษา องคกรเยาวชน สถานประกอบการ หนวยราชการ และหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่สําคัญในสวนกลาง 
๑. ศอ.ปส.กระทรวง/หนวยงาน ศอ.ปส.กทม. หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ และสํานักงาน ป.ป.ส. 

ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ชวงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 

/๑.๑ จัดโตะ... 
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๑.๑ จัดโตะหมูบูชา (หมู ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลท่ี ๙ พรอมประดับเครื่องทองนอย 

แพรไวทุกข เพ่ือแสดงความอาลัย และจัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลท่ี ๑๐ พรอมพุมเงิน
พุมทอง และกรวยกระทงดอกไม เพ่ือถวายพระพร (ภายในหนวยงานองคกร)   

๑.๒ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจการแกปญหายาเสพติดของในหลวง รัชกาลท่ี ๙ และจัด
นิทรรศการ ใหความรูเก่ียวกับยาเสพติด  
  ๑.๓ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก พิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม 

๒. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมการประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น หัวขอ “ผูเสพ คือผูปวย” 
ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหวาง ๑๕ - ๑๘ ป และประเภทประชาชนท่ัวไป อายุ ๑๙ ป ข้ึนไป 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 “วิ่งเพ่ือพอ ตอตานยาเสพติด” ในวันอาทิตยท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ สวนหลวง ร.๙ โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธี  

๕. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองคกรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี 
(กําหนดการจะแจงภายหลัง) 

๖. พิธีเผาทําลายยาเสพติดของกลางท่ีคดีถึงท่ีสุด ครั้งท่ี ๔๗ ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยบริหาร
สาธารณูปโภคและสิง่แวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา  

๗. ออกอากาศเทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี อานคําปราศรัยเนื่องใน     
วันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ ในวันจันทรท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน     
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (หลังขาวภาคคํ่า) 

การดําเนินการในสวนภูมิภาค 
ศอ.ปส.จ. รวมกับหนวยงานและองคกรในพ้ืนท่ี บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันตอตาน          

ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือสรางกระแสการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานยาเสพติด         
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแสดงพลังตอตานยาเสพติด ดังนี ้
    ๑.๑ จัดโตะหมูบูชา (หมู ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลท่ี ๙ พรอมประดับเครื่องทองนอย 

แพรไวทุกข เพ่ือแสดงความอาลัย และจัดโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลท่ี ๑๐ พรอมพุมเงิน
พุมทอง และกรวยกระทงดอกไม เพ่ือถวายพระพร (ภายในหนวยงานองคกร)   

     ๑.๒ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจดานการแกไขปญหายาเสพติดของ รัชกาลท่ี ๙/ นิทรรศการ 
ใหความรูเก่ียวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด เปนตน 

๑.๓ ผูวาราชการจังหวัด หรือผูแทน อานสารเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก และนําพลังมวลชน
กลาวคําประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด  

๒. มอบหมายสถานศึกษา สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค และนิทรรศการเก่ียวกับพระราช
กรณียกิจของในหลวง รัชกาลท่ี ๙/ นิทรรศการใหความรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด 

/๓. กิจกรรม... 
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๓. กิจกรรม “วิ่งเพ่ือพอ ตอตานยาเสพติด” ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือรวม
แสดงพลังและใหเกิดกระแสการตอตานยาเสพติด (โดยในสวนกลางจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ในวันอาทิตยท่ี  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สวนหลวง ร. ๙) ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

๔. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก พิจารณาดําเนินการตาม 
ความเหมาะสม 

หมายเหตุ     ๑) การจัดกิจกรรมรณรงคฯ ขอใหแสดงออกถึงการรวมพลังทําความดีเพ่ือพอ ภายใตกรอบแนวคิด 
                     และคําขวัญ “ทําดีเพ่ือพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก 
                 ๒) ขอความรวมมือจังหวัด โปรดแจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงคฯ ในพ้ืนท่ีของทาน ผาน             
                     สํานักงาน ปปส. ภาค ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ เพ่ือเปนขอมูลประชาสัมพันธ 
                     ผานสื่อมวลชน 

๗. การประชาสัมพันธ 
 ๗.๑ เผยแพรการรณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ 
มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ และกิจกรรมในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค/หนวยงานภาคี ในเดือนมิถุนายน ผานชองทางสื่อ    
ทุกประเภท อาทิ โทรทัศน  วิทย ุ หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  เว็ปไซต  Social Media และอ่ืนๆ 

๗.๒ เผยแพรโฆษณาสั้นทางโทรทัศนและวิทยุ รณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ประจําป 
๒๕๖๐ ความยาว ๓๐ วินาที ดังนี้ 

 สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน เผยแพรทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี/  

เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ส. และเว็ปไซตอ่ืนๆ / 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)  

ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะสนับสนุนสื่อท้ัง ๔ รายการ ให ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด/ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต) 
สํานักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙/ ปปส.กทม. และหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมฯ โดยสื่อท่ีจัดสงให
ภายในตนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

                ๘.๒ จัดทําตนแบบปายประชาสัมพันธวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐   
(ปาย Cut-out) จํานวน ๒ แบบ เพ่ือให ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต จัดทําปาย  
เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรับทราบถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)   
ประจําป ๒๕๖๐ ตามความเหมาะสม 

๘.๓ สําหรับวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําป ๒๕๖๐ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดพิจารณา
บุคคลท่ีมีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปน/ดารา นักรอง เพ่ือคัดเลือกใหเปน “ตนแบบ
เยาวชนรวมรณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๖๐” (พรีเซ็นเตอร) จํานวน ๖ คน ดังนี้ 

/๑. นางสาว... 
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 ๑. 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 แกรมม่ี 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๙.๑ ประชาชนรวมแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลท่ี ๙ ท่ีทรงหวงใย

พสกนิกรชาวไทย ในดานการแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงนําแนวทาง และเปนแบบอยาง ในการแกไขปญหายาเสพติด 
บนพ้ืนท่ีสูง  

๙.๒ ประชาชนรวมแสดงพลังทําความดีถวายแดรัชกาลท่ี ๙ และรวมสานตอพระราชปณิธานการแกไข 
ปญหายาเสพติด  

๙.๓ ประชาชนรับรูและเขาใจในนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวทางใหม เพ่ือลดความเดือดรอน 
ความทุกขยากของประชาชน และใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด 

๙.๔ ทุกภาคสวนของสังคม ไดตระหนักถึงภัยจากปญหายาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง  

๙.๕ กลุมเปาหมาย ไดรับรูและเห็นถึงความสําคัญของวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และ
รวมปองกันแกไขปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นไปอยางยั่งยืน 

 

……………………………………………… 


