
  
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่าง
แน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน 

๑.๒ ปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน 
และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคท่ัวโลก สำหรับประเทศไทยการแพร่ระบาดของยาเสพติด    
ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคม ชุมชนในวงกว้างทุกจังหวัด และส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
อันเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติดหลายพ้ืนที่ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งปัญหายาเสพติดยังเป็น
ปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ประเด็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งยึดแนวคิด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้น
การนำเข้าส่งออกยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การป้องกันประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลตำบลมั่นคง
ปลอดภัยจากยาเสพติด เพ่ือนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด  

1.3 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง       
แก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน      
ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  

1.4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพ่ือมิให้ เหตุการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น 
และให้สามารถยุติโดยเร็ว โดยเน้นที่การกำหนดและควบคุมพ้ืนที่สถานการณ์ เช่น การห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวม 
กลุ่มคน ลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ ในความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นการป้องกัน  
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ 

๒. กรอบแนวคิด 
ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ การแก้ไข

ปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก       
ประชาชนในพ้ืนที่ จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการ 
 

ลดผลกระทบ... 
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ลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖4 เป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ในครอบครัว  
หรือในช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 
โลโก้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา องค์กรเยาวชน หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ

หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด 
สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

๔.๒ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด  

๔.๓ เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

๔.๔ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพ้ืนที่/กิจกรรม
เชิงบวก เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖4  

๖. แนวทางการดำเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีแนวโน้ม

การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการติดเชื้อไวรัสฯ ของประชาชนยังเพ่ิมมากขึ้น และในทางสาธารณสุข
กำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้การจัดกิจกรมในการแสดงพลังของประชาชน
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนาย) ประจำปี 2564 ทำได้ยาก ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 

 
สำนักงาน ป.ป.ส.... 
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สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในพ้ืนที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
แต่ยังคงดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการสร้างกระแสของการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงกำหนดให้กลไกขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่บูรณาการสถานศึกษา 
องค์กรเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) หมู่บ้าน/
ชุนชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน องค์กรศาสนา กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัคร เครือข่ายสภาเกษตรกร
สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 ในส่วนกลาง 
1. งดการจัดกิจกรรมที่มกีารรวมกลุ่มคนในพ้ืนที่ 
2. ศอ.ปส.กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส.

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ 
มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาทิ 

    - การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด การประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ การ์ตูนเกี่ยวกับยาเสพติด คลิปประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่าน 
ผู้มีชื่อเสียง จำนวน ๗ คลิป 

    - ผลิตสื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ  
    - จัดกิจกรรมออนไลน์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ 

พร้อมผลิตสื่อรณรงค์เพ่ือมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    - การปฏิบัติการในพ้ืนที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  

ในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยคำนึงถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3. ออกอากาศเทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                       
(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖4 ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖4 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 
แห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ) และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  

๔ . เผยแพร่คลิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
(26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
  ๕. พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด  ครั้งที่  51 (รอกำหนดการจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) 

ในส่วนภูมิภาค 
1. งดการจัดกิจกรรมมีการรวมกลุ่มคนในพ้ืนที ่
2. ให้ ศอ.ปส.จ. ร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาท ิ 

    - การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด การประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านยาเสพติด  
เช่น อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ การ์ตูนเกี่ยวกับยาเสพติด คลิปประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
ผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน ๗ คลิป 

 
- ผลิตสื่อรณรงค.์.. 
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    - ผลิตสื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ  
    - จัดกิจกรรมออนไลน์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ  
    - การปฏิบัติการในพ้ืนที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน

พ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยคำนึงถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที ่ผ่านสำนักงาน ปปส.ภ. ๑-๙ 
               และ ปปส.กทม. โดยจัดส่งแผนให้ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖4 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับ  
               ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป 

๗. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่อง
ในนต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ในห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อแขนงต่าง ๆ อาทิ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต ์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ทั้งนี้ ไดด้ำเนินการผลิตสื่อ เพ่ือสนับสนุนให้กับ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. 
(๕๐ เขต) นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ดังนี้ 
  1. จัดทำสื่อต้นแบบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
ประจำปี ๒๕๖4 สำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 2 
แบบ (แนวตั้งและแนวนอน) เพ่ือให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. (๕๐ เขต) นำไปเผยแพร่ 
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
  2. จัดทำสื่อต้นแบบรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ เพ่ือให้ 
ปปส.กทม./ปปส.ภ.1-9 นำไปผลิตและรณรงค์ในพ้ืนที่ 
  3. สื่อรณรงค์เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมออนไลน์แก่ ปปส.กทม./ปปส.ภ.1-9 ในการนำไปรณรงค์ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ 
  4. คลิปประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อสารผ่านผู้มีชื่อเสียง จำนวน ๗ คลิป ได้แก่ 
1) นายกันต์ กันตถาวร พิธีกรและนักแสดง 2) นายภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า) นักเทคนิคการแพทย์  
3) นางสาวลลนา ก้องธรนินทร์ (หมอเจี๊ยบ) ศิลปินนักแสดง  4) นายธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) ศิลปินนักร้อง      
5) นายอรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล (เสือร้องไห้) ศิลปินนักร้อง 6) นายวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท) 
ศิลปินนักร้อง 7) นายณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ (มาริโอ้ เมาเร่อ) ศิลปินนักแสดง ทั้งนี้ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงแนวทาง 
การใช้ชีวิต พัฒนาและต่อยอดไปให้ถึงจุดสูงสุด รู้คุณค่าของตัวเอง เลือกทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง ส่งผล
ให้มีชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
                 5. วีดิทัศน์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
                  6. เทปบันทึกภาพนายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
ประจำปี ๒๕๖4 (สามารถเผยแพร่ได้หลังจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการออกอากาศ
เทปในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖4 แล้ว) 

 7. คลิปบันทึกภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
(26มิถุนายน) ประจำปี 2564 

 8. อินโฟกราฟิกความรู้ทั่วไปและการ์ตูนเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อความประชาสัมพันธ์สร้างกระแส 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เกมสำหรับถาม-ตอบปัญหาออนไลน์ ฯลฯ 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อรณรงค์ฯ ได้ที่ QR CODE ตามที่ระบุด้านล่าง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.๑ กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา องค์กรเยาวชน หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรศาสนาสถานประกอบการ

หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถ
ป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

8.๒ กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  
และร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน 

8.๓ กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการ 
ลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการให้
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

8.๔ ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ร่วมเฝ้าระวังเสริมสร้างพ้ืนที่เชิง
บวก พ้ืนที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 QR Code สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อรณรงค์ฯ 

  หรือเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th 


