คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๑๓ / ๒๕๕๔
เรื่อง โครงการ ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด

----------------------------พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นถึงมหันตภัยของปัญหายาเสพติด และทรงเป็นผู้นําที่ริเริ่มการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกพืชทดแทนฝิ่นด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา จนประสบผลสําเร็จ และ
ได้รับการยกย่องถึงพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก กระทั่งองค์การสหประชาชาติได้นํายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
พื ช เสพติ ด ด้ ว ยการพั ฒ นา เป็ น รู ป แบบที่ จ ะขยายไปทั่ ว โลก แม้ ก ระทั่ ง เมื่ อ ปั ญ หายาเสพติ ด ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงให้ความสนพระทัยอยู่เสมอ
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา หน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโครงการ กิจกรรม แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ถึงพระราช
อัจฉริยภาพ และคุณูปการที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) จึงได้
กําหนดให้มี โครงการ “๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ด้วยความจงรักภักดีสูงสุด
๑. เป้าหมาย
๑.๑ เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งประเทศ ได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๒ เพื่ อ ให้ ห น่วยงานที่ เ กี่ยวข้ อ ง กลุ่ มพลั ง มวลชน สถาบั น องค์ กรต่ างๆ มี ส่วนร่ วมแสดงออกถึ งความ
จงรักภักดี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

/๒ กรอบความคิด...

๒
๒. กรอบความคิด
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นเอกภาพ และสร้างกระแสแห่งความจงรักภักดีในกรอบ
ความคิดและแนวทางเดียวกัน จึงให้มีกรอบความคิด ดังนี้
๒.๑ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการปลูกพืชทดแทนฝิ่นด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๒ ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อภยันตรายของปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน
๒.๓ กิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภั กดีของหน่วยงาน องค์ กร กลุ่มต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๒.๔ กิจกรรมแสดงถึงการรวมพลัง ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้อภัย ตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน รู้รักสามัคคี เพื่อให้มีความรู้สึกร่วมกัน เป็น พลังแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่สุดของการ
เอาชนะปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๒.๕ กําหนดให้ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเดือนแห่งกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพลัง
แผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ด้วยพระบารมี
๓. แนวทาง กิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ
เพื่อให้บรรลุถึงกรอบความคิด จึงกําหนดแนวทาง กิจกรรมการขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบ
พระราชกรณียกิจ ข้อห่วงใย และผลงานอันเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้ง การแสดงความจงรักภักดี
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อมวลชน ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยมอบหมายสํานักงาน ป.ป.ส. และกรม
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีแนวทางสําคัญ คือ
๓.๑.๑ จัดทําภาพ ข้อความ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในนาม ศพส. ในช่ ว งตั้ งแต่วั นที่ ๑-๑๐ ธั น วาคม ๒๕๕๔ นี้ ผ่ า นข่ อ งทางต่ างๆ ได้ แ ก่ สถานี โ ทรทั ศ น์ เคเบิล ที วี
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน เป็นต้น
๓.๑.๒ จัดทําสารคดีทางโทรทัศน์ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเผยแพร่
๓.๑.๓ จัดทําสกู๊ปเรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
๓.๑.๔ จัดทําสารคดีทางวิทยุ และวิทยุชุมชน
/๓.๒ กิจกรรม...

๓
๓.๒ กิจกรรมแสดงพลัง ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ในระดับกลุ่ม องค์กร
เป็นการขับเคลื่อนโดยการรวมพลังของกลุ่มต่างๆ เชิงกว้าง ดังนี้
๓.๒.๑ มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทย และศู น ย์ อํ า นวยการพลั งแผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด จัดผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่
จะต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ด้วยพระบารมี สืบสานพระราชปณิธาน ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยให้ทุกจังหวัด
ดําเนินการ จังหวัดละ ๑ ครั้ง
๓.๒.๒ มอบหมายให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และศู นย์อํ านวยการพลั งแผ่ นดิ น เอาชนะยาเสพติ ด
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการ ดังนี้
๓.๒.๒.๑ มอบหมายให้ โ รงเรี ย น ทุ ก จั ง หวั ด ๆ ละ ๑๑ โรงเรี ย น เฉพาะในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๓ โรงเรียน รวมเป็น ๘๔๙ โรงเรียน พิจารณาจัดกิจกรรมในสถานศึกษา มีกิจกรรมที่
สําคัญ ได้แก่
๓.๒.๒.๑.๑ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านทางวีดีทัศน์ เสียงตามสาย วิทยากรบรรยาย ฯลฯ
๓.๒.๒.๑.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น เยาวชนในสถานศึ ก ษา รวมกลุ่ ม จั ด กิ จ กรรม
นิทรรศการ การแสดง ฯลฯ แสดงถึงพระราชกรณียกิจ ข้อห่วงใย ปัญหายาเสพติด ในกรอบการริเริ่ม สร้างสรรค์ของ
เยาวชน
๓.๒.๒.๑.๓. จัดกิจกรรมด้านยาเสพติดโดยตรง ทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกัน การ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย การอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือ การบําบัดนักเรียนที่มีพฤติการณ์เสพ ฯลฯ
๓.๒.๒.๒ พิจารณาจัดมหกรรม รวมพลังเยาวชน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดย
๓.๒.๒.๒.๑ พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่จะเข้าร่วมจากตัวแทนทั้งส่วนกลาง และ
ต่างจังหวัด จํานวนที่เหมาะสม มาจัดกิจกรรมร่วมกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓.๒.๒.๒.๒ จัด กิจกรรม ในสาระสําคั ญเกี่ยวกั บ ความจงรักภั กดี และพระราช
กรณียกิจ การให้ความรู้ด้านการป้องกัน โทษพิษภัยของยาเสพติด ตัวอย่างเด่นๆ ของโรงเรียนในการป้องกันยาเสพติด
การประกาศเจตนารมย์ร่วมในการป้องกันยาเสพติดและความจงรักภักดี เป็นต้น
๓.๒.๓ มอบหมายให้กองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร ดํ าเนิ นการให้ ก อง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑-๔ และ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ส่วนแยกทุกแห่ง จัด
กิจกรรมมวลชนเพื่อความจงรักภักดี ดังนี้

/๓.๒.๓.๑ ให้ชุดพัฒนา...

๔
๓.๒.๓.๑ ให้ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนจํานวน ๘๔ ชุดของ กอ.รมน. ดําเนินในหมู่บ้านตาม
แนวชายแดนที่รับผิดชอบ โดย
๓.๒.๓.๑.๑ จัดประชุมประชาคมชุมชนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดยมีประชาชนใน
หมู่บ้านเข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่กระทําได้
๓.๒.๓.๑.๒ ชุ ดพัฒนามวลชนฯดังกล่ าว ดําเนินการ ให้ความรู้ ปลุกความคิด
ชี้ให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด พิษภัยของปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ
๓.๒.๓.๑.๓ ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายจัดกิจกรรมชุมชน แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน
๓.๒.๓.๒ ให้แต่ละกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนแยก ที่มีเงื่อนไขขับเคลื่อน
พิจารณาจัดมหกรรม กิจกรรมระดมพลังชุมชนหรือผู้นําชุมชน จากหมู่บ้านต่างๆตามแนวชายแดน เพื่อให้เห็นถึงพลัง
ความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนในการป้องกันยาเสพติด ตามพระราชปณิธาน
๓.๒.๓.๓ มอบหมายให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนแยก ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ที่มีพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านชาวเขาที่มีโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ให้ดําเนินการจัดมหกรรม
ชุมชนในพื้นที่เหล่านี้
๓.๓ กิจกรรมรวมพลัง บําเพ็ญประโยชน์ รู้รักสามัคคีของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน
เป็นกิจกรรมที่ให้พลังชุมชน กลุ่มที่ผ่านการแก้ไขปัญหายาเสพติดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน
ทุกข์ยาก โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๓.๓.๑ กิ จ กรรมสํ า หรั บ หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ เงิ น
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงมอบหมายให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจั งหวัด ในจังหวัดที่ไม่มีปัญหาอุท กภัย ประสานกับวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ ของแผ่นดิน และ
เครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด จัดกิจกรรมระดมทุนให้ความช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบอุทกภัย
ตามอุดมการณ์หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เน้น การให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากกว่า ให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังนี้
๓.๓.๑.๑ กิ จกรรมขับเคลื่อนระดับ จังหวัด ให้ฝ่ายอํานวยการของศู นย์อํานวยการพลั ง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ในแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ประสานกับวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ของจังหวัด และผู้นําเครือข่าย/กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการระดมทุนจากหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด เพื่อนํามา สนับสนุน ช่วยเหลือหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย โดย
/๓.๓.๑.๑.๑ รูปแบบ...

๕
๓.๓.๑.๑.๑ รูปแบบของการระดมทุนใช้ความสมัครใจของชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินเป็นหลัก ไม่มีการกําหนดจํานวนเงิน เช่น การจัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นแนวทางการระดมทุน เป็นต้น โดย
พิจารณากําหนดเป็นการขับเคลื่อนหลักของจังหวัด
๓.๓.๑.๑.๒ การให้ความช่วยเหลือกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดที่มี
ปัญหาอุทกภัย อาจพิจารณาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหลายลักษณะ เช่น สมทบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินของ
หมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย การช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัย หรือที่สําคัญที่สุด พิจารณาสนับสนุน
ให้กับศาสนสถานในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ประสบความเสียหาย
๓.๓.๑.๒ การระดมทุนจากพื้นที่ ใช้บทบาทของวิทยากรกระบวนการจังหวัดที่มีอยู่ เป็น
กลไกขับเคลื่อนสําคัญในการอธิบาย สร้างแรงจูงใจ ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินที่เน้นช่วยเหลือ
ผู้ทุกข์ยากกว่า เพื่อให้มีการระดมทุนด้วยความเต็มใจ สมัครใจ ตามกําลังศรัทธาเป็นรายพื้นที่ โดยเมื่อมีการระดมทุน
ได้แล้ว ให้มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่ายอย่างชัดเจน และโปร่งใส พร้อมกับมารวมกันที่จังหวัด ทั้งนี้ จะไม่มีการตั้งเป้าหมาย
จํานวนเงิน แต่ให้เน้นความศรัทธา ความตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมชาติที่เดือดร้อนอย่างเต็มใจ
๓.๓.๑.๓ ให้พิจารณาระบบการสนับสนุน ช่วยเหลือแบบแบ่งจังหวัด โดยแบ่งจังหวัดที่ไม่มี
อุทกภัย จับคู่ในการช่วยเหลือกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยเมื่อมีการระดมทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แล้ว
ให้พิจารณาจัดระบบการนําเงินความช่วยเหลือไปให้
๓.๓.๑.๔ การจัดพิธีการมอบเงินช่วยเหลือ หรือที่ได้จากการระดมทุน ให้จัดพิธีแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓.๓.๒ มอบหมายให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ศู น ย์ อํ า นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม (กรม
คุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์) พิจารณานําผู้เสพที่เข้ารับการบําบัดในระบบ
ของตนทั้งที่กําลังบําบัดฯ หรือที่ผ่านการบําบัดแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตาม ที่มีความสมัครใจ มารวมกลุ่มกัน เพื่อ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะตามกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๓.๔ กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน โดยมอบหมายให้ ศพส.จ.ทุก
จังหวัด ดําเนินการลดผู้เสพในจังหวัด ด้วยการจัดให้มีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในจังหวัด ๆ ละ ๑-๒ รุ่น ให้ได้จังหวัด
ละ ๘๔ คน โดยยึดหลักคุณภาพ ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย
ใช้ชื่อ โครงการว่า “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน”
๓.๕ กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ก ารดํ าเนิ น งาน ให้ ห น่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ นํ า เสนอ เผยแพร่ กิ จ กรรม
ดําเนินการที่ปรากฎตามโครงการนี้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นกระแสของความจงรักภักดีตลอดช่วง
ของโครงการ
/๔. ระยะเวลา...

๖
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕
ให้เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเดือนแห่งการขับเคลื่อนเพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมกัน โดยในบางกิจกรรม
สามารถขยายไปได้จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ตามความเหมาะสม
๕. งบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน หากต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ พิจารณาตามความเหมาะสม
๖. ผู้รับผิดชอบ
๑. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นหน่วยอํานวยการกลาง
๒. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวง กรม หน่วยงาน รับข้อสั่งการจาก ศพส. นําไปสู่
การปฏิบัติ
๓. ศู น ย์ อํ านวยการพลั งแผ่น ดิ น เอาชนะยาเสพติด กรุ งเทพมหานคร/จั งหวั ด (ศพส.กทม./จ.) เป็ นกลไก
ประสานการปฏิบัติในพื้นที่
๔. กระทรวง กรม หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
๗. การรายงาน
ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด รายงานกิจกรรมการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ให้ ศพส.
ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ หรือเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และให้ ศพส. จัดทํารายงานผลในภาพรวมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๗

ขั้นตอนการดําเนินงาน “โครงการ ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด”
กิจกรรม
๑. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๒. กิจกรรมการแสดงพลัง
๒.๑ การรวมกลุ่มผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๒ การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๒.๓ การจัดกิจกรรมของชุดปฏิบัติการ
กอ.รมน.
๓. การบําเพ็ญประโยชน์
๓.๑ การระดมทุนหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
๓.๒ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือหมู่บ้าน/
ชุมชน
๓.๓ การจัดกิจกรรมของผู้ผ่านการ
บําบัดรักษา

๔. กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติฯ
๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖. การรายงานผลการจัดกิจกรรม
๗. การสรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
พฤศจิกายน ๕๔ ธันวาคม ๕๔ มกราคม ๕๕

ผู้รับผิดชอบหลัก
สํานักงาน ป.ป.ส.
กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย
(ศพส.กทม./จ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
กอ.รมน.

กระทรวงมหาดไทย
(ศพส.กทม./จ.)
กระทรวงมหาดไทย
(ศพส.กทม./จ.)
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม
(กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจฯ
กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
(ศพส.กทม./จ.)
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ศพส.

โครงการ ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด
เป้าหมาย : รับรูถ้ ึงพระราชกรณี ยกิจ ร่วมแสดงความจงรักภักดี
กรอบคิด :

‐แสดงพระราชกรณี ยกิจ (แก้ไขปัญหาฝิ่ น)
‐แสดงความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด
‐แสดงออกถึงความจงรักภักดี
‐รวมพลัง รูร้ กั สามัคคี

เดือน ธ.ค. :
เดือนแห่งกิจกรรมการ
จงรักภักดีของพลังแผ่นดิน

‐ขัน้ ตอน
‐ผอ.ศพส.สัง่ การ
‐หน่ วยเกี่ยวข้องจัดทําแนวทาง
‐ปฏิบตั กิ ารตลอด ธ.ค.-ม.ค.

แนวทางกิจกรรม

รณรงค์ ปชส.ผ่านสือ่ ฯ

ประชาสัมพันธ์ สารคดี
เฉลิมพระเกียรติ โทรทัศน์
‐TV
‐สนพ.
‐วิทยุ
ฯลฯ

สกูป๊ สารคดี
เรื่อง ทางวิทยุ

‐พระราชกรณี ยกิจ
‐ข้อห่วงใย

รวมพลัง บําเพ็ญประโยชน์

รวมพลัง ประกาศเจตนารมย์
ศพส.จ.

ศพส.ศธ.

รวมกลุม่
ชุมชน

กิจกรรมใน กอ.รมน.
ร.ร.
ส่วนแยก
๘๔๙ ร.ร.

ประกาศ
เจตนารมย์

มหกรรมรวม
พลังเอาชนะ
ยาเสพติด

กอ.รมน.

๘๔ ชุด
มวลชน
ชายแดน

กิจกรรมกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
กิจกรรมช่วยเหลือ
กองทุนแม่ฯจว.ที่ไม่
มีอทุ กภัยช่วย จว.ที่
ประสบอุทกภัย

กิจกรรมแก้ปญั หาโดยตรง
ศพส.สธ./
ศพส.ยธ.
นํ าผูเ้ สพ
บําเพ็ญ
ประโยชน์

ศพส.จ.
ทุก จว.
โครงการค่าย
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมด้วย
พระบารมี
จว.ละ ๘๔ คน
เดือน ธ.ค.

