ผนวกแนบท้ายคาสั่ง ศอ.ปส. ที่

๘ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖5
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กาหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกปี เป็ น วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่ว มกับ
ประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
๑.๒ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยและความมั่ น คง
ทุกระดับ ตั้งแต่ร ะดับ บุ คคล ครอบครั ว ชุมชน สั งคม ประเทศชาติ และภูมิภ าคทั่ว โลก จัดอยู่ในปัญหาด้าน
ความมั่นคง ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสาคัญเร่งด่วน จึงมีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่
ที่สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติส มัยพิเศษว่าด้ว ยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS
2016) เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนาการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ นารูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติ ดมาใช้เพื่อควบคุมให้ดารงชีวิตอยู่
โดยไม่รบกวนสังคม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการกาหนดนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กาหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และ
เหยื่อ มุ่งเพิ่มเครื่องมือและอานาจทางกฎหมายส่งผลให้สามารถทาลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ที่สาคัญมากกว่าการดาเนินการกับกลุ่มแรงงาน และมีการกาหนดโทษในกรณี การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรือซิมการ์ดโทรศัพท์ โดยรู้ว่าจะนาไปใช้ในการกระทาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดจาคุก ไม่เกิน
สามปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ รวมถึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ สพยาเสพติ ด โดยวิ ธี ก ารทาง
สาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับ
การบาบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดารงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน
1.3 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน ประกอบกับอานาจหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 12 (5)
ส่ ง เสริ ม ให้ มี การประชาสั มพั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจแก่ ประชาชนเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ดั ง นั้ น
การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ จึ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

1.4 เนื่องจากสถานการณ์…

-๒๑.๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
การแพร่ ร ะบาดมากขึ้ น ท าให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศให้ โ รคติ ด เชื้ อดั ง กล่ า ว เป็ น โรคติ ด ต่ อ
ตามพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 256๕ โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่กาลังแพร่ระบาด โดยเน้นมาตรการ
ควบคุ มสถานการณ์ เช่ น กรณี ที่ มี การจั ดงานและมี ผู้ เข้ าร่ วมงานจ านวนมากให้ ด าเนิ นการตามมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
๒. กรอบแนวคิด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคทั่วโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขในระดับสาคั ญเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสาเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัย
กลไกของรัฐ แต่เพีย งฝ่ ายเดียวเป็ นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกาลั งส าคัญที่จะทาให้ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ดเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความยั่ งยื น ดัง นั ้น การด าเนิน กิจ กรรมจึง เน้น การสร้า งการมีส ่ว นร่ว ม
ในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด เพื ่อ ต้อ งการลดผลกระทบที่ เ กิ ดจากปั ญ หายาเสพติ ด ในสั ง คม
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่
ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจาปี 2565 จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคั ญของปั ญหายาเสพติ ดมากยิ่ งขึ้ น และเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
โลโก้

๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก : หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา
กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา
หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่
รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้ ปลอดภัย
จากยาเสพติด
๔.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสาคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด
๔.๓ เพื่อสร้างความรับรู้…

-๓๔.๓ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
๔.๔ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรม
เชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖5
๖. แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ยาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. จึงกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเดือนมิถุนายน
๒๕๖๕ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
กิจกรรมในส่วนกลาง
1. ศอ.ปส.กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสานักงาน ป.ป.ส.
ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี
2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ
- ความสาคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ/ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด/
ความรู้เกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ใหม่ เช่น การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม การกาหนดโทษกรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารฯ การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบาบัดรักษา /การจัดกิจกรรม
เกม/การตอบคาถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ พร้อมมอบของรางวัลหรือของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นต้น
๑.๒ การจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในพื้นที่ ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
๒. สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน) ประจาปี 2565 ดังนี้
๒.๑ จัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (กาหนดการจะแจ้งในภายหลัง)
๒.๒ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๕ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (กาหนดการจะแจ้งในภายหลัง)

๒.๓ ออกอากาศ…

-๔๒.๓ ออกอากาศเทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านคาปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุน ายน) ประจ าปี ๒๕๖5 ในวัน อาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖5 ทางสถานีโ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่า) และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือตามที่ สานักงาน
ป.ป.ส. กาหนด
๓. พิธีเผาทาลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุ ด ครั้งที่ 5๓ (กาหนดการรอแจ้งจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
๔. ร่วมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
กรณีที่มีการรวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมในส่วนภูมิภาค
1. ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
การรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจาปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน อ่านสารและกล่าวคาประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม
๑.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
หรื อช่ องทางอื่ นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ความส าคั ญ เนื่อ งในวั น ต่ อ ต้า นยาเสพติด โลกฯ/ความรู้ เกี่ ย วกั บ
โทษพิษภัยของยาเสพติด/ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด
เพื่อนาไป ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม การกาหนดโทษกรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดโดยรับจ้าง
เปิ ดบั ญชีธ นาคารฯ การแก้ไขปั ญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลั ก ผู้ เสพคือผู้ ป่ว ย ที่ควรได้รับการช่ว ยเหลือให้
รับการบาบัดรักษา /การจัดกิจกรรมเกม/การตอบคาถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ พร้อมมอบของรางวัล
หรือของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
๒. การปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดาเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
๓. ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ : ๑. การจั ด กิจ กรรมรณรงค์ เนื่ องในวั นต่ อต้ านยาเสพติด โลก ให้ พิ จารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม กรณีที่มีการรวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคของ
แต่ละจังหวัด
๒. ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่าน สานักงาน ปปส.กทม.
และ ปปส.ภ. ๑-๙ โดยจัด ส่ง แผนการรณรงค์ฯ ให้ภ ายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 ทั้ง นี้ เพื่อ เป็น ข้อ มูล
สาหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป

๗. การประชาสัมพันธ์…

-๕๗. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อแขนงต่าง ๆ อาทิ
โทรทั ศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ เว็ บไซต์ และสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งนี้ ได้ ด าเนิ นการผลิ ตต้ นแบบสื่ อ
พร้อมเผยแพร่ และสนับสนุนต้นแบบสื่อให้กับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นาไป
เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ดังนี้
1. ต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจาปี ๒๕๖5
สาหรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวน 2 แบบ เพื่อนาไปเผยแพร่
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2. เทปบั นทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านคาปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ประจ าปี ๒๕๖5 (สามารถเผยแพร่ ได้ หลั งจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ งประเทศไทย ดาเนินการ
ออกอากาศเทปในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖5 แล้ว)
3. คลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจาปี 2565
4. สื่อ Infographic/ข่าว/สกู๊ปข่าว เกี่ ยวกับนโยบาย ผลการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อรณรงค์ฯ ได้ที่ QR CODE นี้ หรือที่เว็บไซต์ สานักงาน ป.ป.ส.
www.oncb.go.th

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ กลุ่มเป้ าหมาย หมู่บ้ าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา
หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้ง
โทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
8.๒ กลุ่ ม เป้ า หมายรั บ รู้ แ ละเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก (๒๖ มิ ถุ น ายน)
และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
8.๓ กลุ่ ม เป้ าหมายรั บ รู้ และเข้ าใจในนโยบายการแก้ ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐ บาล ที่ ต้องการ
ลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
8.๔ ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ร่วมเฝ้าระวังเสริมสร้างพื้นที่เชิงบวก
พื้นที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
………………………………………………

