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กองบรรณาธิการ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.จัดกิจกรรม ภายใต้ค�ำขวัญ “ท�ำดีเพื่อพ่อ
สานต่อแก้ปญ
ั หายาเสพติด” โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อให้เยาวชน
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันท�ำความดี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อแสดง
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
น�ำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติดและร่วมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
และ

บุคคล องค์กร

ยอดเยี่ยมและดีเด่น

ที่มีผลงาน

เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560 พลเอก ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณฯ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและ
ดี เ ด่ น เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ประจ� ำ ปี 2560
ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า นั บ ตั้ ง แต่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติได้ก�ำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
เป็ น วั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกได้ยนื ยันเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ ทีจ่ ะร่วม
กับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปราม
ยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา เนือ่ งจากปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาที่ท�ำลายทั้งครอบครัว สังคม และส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องไป
ยังปัญหาอื่น เช่น อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริต
คอร์รปั ชัน การท�ำลายศักยภาพของประชากร ทีก่ อ่ ให้เกิด
ความสู ญ เสี ย ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะเด็ ก
และเยาวชนที่ เ ป็ น พลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ในอนาคต การแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงเป็นปัญหา
ส�ำคัญที่สังคมต้องตระหนักและเป็นหน้าที่ของทุกคน
ในชาติ ที่ ต ้ อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการป้ อ งกั น รั ฐ บาล
ได้ก�ำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน
ของชาติ ที่ ต ้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การด้ ว ยการผนึ ก ก� ำ ลั ง ของ
ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 โดยมีเป้าหมาย
คือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม
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โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
เกี ย รติ คุ ณ บุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงานยอดเยี่ ย มและดี เ ด่ น ในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�ำปี 2560 ทุกท่านและทุกองค์กรที่มีผลงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยีย่ มและดีเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์และ
มีส่วนส�ำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นร่วมมือกัน
ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยของเราให้ปลอดจากปัญหายาเสพติด
เพือ่ ให้ลกู หลานไทยของเรามีอนาคตทีส่ ดใสเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศชาติ
ส�ำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม
และดี เ ด่ น ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ 24
โดยส�ำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการประกาศเจตนารมณ์เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
และให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในบทบาทและความส� ำ คั ญ ของบุ ค ลากรภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนทีม่ ี จิตอาสา สละเวลาทุม่ เทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนท�ำงานด้านยาเสพติด
จนมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ ซึง่ ในปีนมี้ บี คุ คลและองค์กรทีไ่ ด้รบั โล่และใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ ทุกประเภท จ�ำนวน 216 ราย และเป็นปีท่ี 3 ทีม่ กี ารมอบโล่เชิดชูเกียรติ
ผูป้ ฏิบตั งิ านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบั ทายาทผูเ้ สียสละชีวติ รวมทัง้
มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บาดเจ็บในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอีกด้วย
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บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ประจ�ำปี 2560
1.พระภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
พระคุณเจ้าเป็นผูร้ เิ ริม่ และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานศูนย์สงเคราะห์และฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด “วัดภาวนาภิรตาราม” ซึง่ ในปี 2550
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2552 ประเภทให้การบ�ำบัดรักษา
ในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นติดตามของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 ได้ด�ำเนินโครงการบ�ำบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดในชุมชนโดยใช้ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดทัว่ ประเทศ และตัง้ แต่ปี 2550
เป็นต้นมา ได้ให้การสนับสนุนการบรรพชาสามเณรและส่งเสริมการอบรมค่ายจริยธรรมคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
ปี 2555-ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินโครงการศาสนธรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดร่วมกับส�ำนักงาน ป.ป.ส.กทม. โดยในปี 2560 ได้ลงพืน้ ที่
ท�ำประชาคมตามแนวทาง 9 ขั้นตอนของโครงการประชารัฐฯ ร่วมกับส�ำนักงานเขต/ทหาร/ต�ำรวจ และภาคีอื่นๆ ในพื้นที่
2.นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเสียสละเวลา และก�ำลังสติปัญญา โดยได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และเป็นผู้ประสานงานให้พนักงานอัยการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาล
ให้ออกหมายบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย ซึ่งส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา อีกทั้งร่วมพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิด พ.ศ. 2534 เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสัมฤทธิ์ผล และสนับสนุน
การด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สนิ ท�ำให้มาตรการริบทรัพย์สนิ ประสบผลส�ำเร็จ โดยในปัจจุบนั ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
12,449 คดี มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 4,584 ล้านบาท
3.พลต�ำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 5
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดตั้งแต่ครั้งที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร ภาค 7 และรองผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ตั้งแต่ปี 2555-2559 ต่อเนื่องติดต่อกันรวมเป็นเวลา 5 ปี มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบาย แผนงาน ข้อสั่งการและพัฒนางานด้านต่างๆ จนประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาโดยตลอด ทั้งด้าน
การป้องกันและด้านการปราบปราม ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้
งานด้านยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบสามารถด�ำเนินงานตามแผนงานเป้าหมายและงบประมาณ นอกจากนั้น ยังได้พัฒนา
ศูนย์อำ� นวยการปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการต�ำรวจภูธร ภาค 7 และกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล โดยจัดสถานที่
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ อัตราก�ำลังให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ ในปี 2560 ได้รับการแต่งตั้ง
ขึ้นเป็นผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร ภาค 5 และยังคงม่งุมั่นทุ่มเทท�ำงานด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
4.พันต�ำรวจโท สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ รองผู้ก�ำกับการสืบสวน ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2542 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ทั้งในระดับภูธรจังหวัดและระดับภาค จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนขยายผล
คดียาเสพติดของต�ำรวจภูธร ภาค 4 สามารถสืบสวนขยายผลจนสามารถขออนุมัตจิ ับกุมผูก้ ระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ ระดับผูส้ งั่ การหลายคดี ทีส่ ำ� คัญ คือ ขออนุมตั จิ บั กุม นางเพ็ดสะหมอน สุวนั นะสิง นักค้ารายส�ำคัญชาวลาว
ออกหมายจับนายกามา อัสเมน บินอับดุลรามัน นักค้าระดับสั่งการชาวมาเลเซีย จนกระทั่งในปี 2556 ได้รับรางวัลประเภท
บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันนอกจากปฏิบัติงานด้านการปราบปรามแล้ว
ยังเป็นวิทยากรบรรยายด้านการสืบสวนปราบปรามและขยายผลคดียาเสพติดให้กับหน่วยงานที่ร้องขอด้วย
5.พันต�ำรวจเอก เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ ผู้ก�ำกับการ กองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง
ผู้แทนชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและสืบสวนหาข่าวการค้ายาเสพติดต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง
เมือ่ ปี 2556-2559 สามารถจับกุมด�ำเนินคดีในความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดได้ จ�ำนวน 899 คดี ผูต้ อ้ งหา จ�ำนวน 1,031 ราย
ยึดของกลางเป็นยาบ้า จ�ำนวน 2,916,757 เม็ด ไอซ์ 53,255 กรัม และในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีการขยายผลจับกุม
เครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยใช้ข้อหาสบคมฯ สนับสนุนช่วยเหลือฯ ตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ พ.ศ. 2534 ที่ส�ำคัญๆ ได้
จ�ำนวน 7 เครือข่าย ยึดทรัพย์สินได้รวมประมาณ 176.7 ล้านบาท
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ในส่ ว นของโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ฯ ระดั บ ดี เ ด่ น
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนานโยบาย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทบุคคล จ�ำนวน 25 ราย
2) ด้านการป้องกันยาเสพติด ประเภทบุคคล จ�ำนวน
26 ราย และประเภทองค์กร จ�ำนวน 11 ราย รวม 37 ราย
3) ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประเภทบุคคล จ�ำนวน
27 ราย และประเภทองค์กร จ�ำนวน 8 ราย รวม 35 ราย
4) ด้ า นการบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู และพั ฒ นาผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
ประเภทบุคคล จ�ำนวน 14 ราย และประเภทองค์กร
จ�ำนวน 4 ราย รวม 18 ราย 5) ด้านการส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประเภทบุคคล จ�ำนวน 38 ราย และ
ประเภทองค์กร จ�ำนวน 9 ราย รวม 47 ราย และโล่เชิดชูเกียรติ
ผูป้ ฏิบตั งิ านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผูเ้ สียชีวติ
จากการปฏิบตั หิ น้าที)่ จ�ำนวน 10 ราย มอบให้กบั ทายาท
ของผู้เสียสละชีวิต และใบประกาศเชิดชูเกียรติปฏิบัติ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้ได้รับบาดเจ็บ)
จ�ำนวน 33 ราย

นอกจากนี้ ได้มอบโล่ผู้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) หน่อง ปลื้มจิตร์ ถินขาว
2) นาว ทิสานาฏ ศรศึก 3) โต๋ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เวชสุภาพร 4) น�ำ้ ตาล พิจกั ขณา วงศารัตนศิลป์ 5) มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกําพล 6. มาตัง ระดับดาว ศรีระวงศ์
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กิจกรรมที่ 2

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด
(Run for Dad Against Drugs)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ
ต่อต้านยาเสพติด (Run for Dad Against Drugs) ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ชาย) ประเภทระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (หญิง)
และประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร (Fun Run) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงร่วมกันแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จ�ำนวน 419,500 บาท
ผู้เข้าเส้นชัยล�ำดับที่ 1-3 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ประเภทระยะทาง
10.5 กิโลเมตร (ชาย)

ประเภทระยะทาง
10.5 กิโลเมตร (หญิง)

ประเภทระยะทาง
3 กิโลเมตร (Fun Run)

รางวัลชนะเลิศ
คุณนพพร เพชรกลาง

รางวัลชนะเลิศ
คุณธัญลักษณ์ จันทราช

รางวัลชนะเลิศ
คุณอาจหาญ มั่นคง

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณอนัส ก�ำทรัพย์

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณโนราห์ ต้นศรีพรรณ

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณกิตติภณ นิวาสรัมย์

รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณประจักษ์ อินโต

รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณอชิรญา ค้วงแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณปภาดา นิลวิสุทธิ์
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กิจกรรมที่ 3

ท�ำลายยาเสพติดให้โทษ

พิธีเผา

ของกลาง ครั้งที่ 47

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธเี ผาท�ำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครัง้ ที่ 47 เนือ่ งใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเผา
ท�ำลายยาเสพติดของกลางให้โทษครั้งนี้ประกอบด้วย ยาบ้า 7,886 กิโลกรัม
หรือประมาณ 87 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,185 กิโลกรัม เฮโรอีน 169 กิโลกรัม โคเคอีน
18 กิโลกรัม ฝิ่น 32 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีกัญชาและพืชกระท่อมของกลาง
จากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด จ�ำนวน 6,853 กิโลกรัม
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กิจกรรมที่ 4

มอบรางวัลการประกวด
ออกแบบสื่อสร้างสรรค์
ห่างไกลยาเสพติด

ผลงานการประกวด Infographic
ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง
15 - 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ
ทีม AR-Line จากโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 1
KNW Graphic team
จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมชมรม To Be No 1
บ้านบางแม่หม้าย จากโรงเรียน
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ผลงานการประกวด Infographic
ประเภทประชาชนทัว่ ไป อายุ 19 ปี
ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ
ทีมเพื่อพ่อ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม GP22
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Doland Field

ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประกวดออกแบบสื่อเพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด Infographic และคลิปวิดโี อสัน้ เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษายาเสพติด
ภายใต้หัวข้อ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ซึ่งถือเป็นอีก 1 กิจกรรมเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ�ำปี 2560 ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดส�ำหรับเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชน
และประชาชนให้เข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษา โดยการประกวดในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความสนใจจากเยาวชน
และประชาชนส่งผลงาน จ�ำนวน 301 ชิ้นงาน ส�ำหรับผลงานที่ได้รับ
เงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรจากนายศิรนิ ทร์ยา
สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีดังนี้

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ
ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง
15 - 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ
ทีมฟิล์ม 5 นิ้ว จากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมสีเจ้อถัม จากโรงเรียน
นานาชาติเอกมัย
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Kaotommuu RAP
จากโรงเรียนจ่านกร้อง

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ
ประเภทประชาชนทัว่ ไป อายุ 19 ปี
ขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ
ทีม Orange Room Plus
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Krit
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมลูกศิษย์พระราชา
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