
 

 

 

 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking 

-------------------------------- 

ค ากล่าวปฏญิาณตน 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 

เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มถิุนายน) ประจ าปี 2565 
เพ่ือเผยแพร่ผา่นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม 

(โดยนายชาตรี สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด) 
 
 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทย ได้ให้

ความส าคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้          
เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพ่ือแสดงเจตนารมณ์      
ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ค าขวัญ “พ้ืนที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้     
ยาเสพติด” (SAVE ZONE, NO NEW FACE) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 
 ในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านผู้มีเกยีรติทกุท่าน ร่วมกล่าวค าปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์      

ในการต่อต้านยาเสพติด ตามค ากล่าวน าดังนี้ 
 ข้าพเจ้า นายชาตรี สารีจันทร์  ขอปฏิญาณว่า  
  

ข้อ 1 ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 ข้าพเจ้า จะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต 
ข้อ 3 ข้าพเจ้า จะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด จะท าความดี ท าประโยชน์

เพ่ือแผ่นดินเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
ข้อ 4 ข้าพเจ้า จะท าความดี จะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา สนับสนุน

และร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน” 

 
 

 
 



ก าหนดการ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด 
****************** 

 
เวลา 09.00 น.   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด 
 เวลา 09.15 น.  นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  ปลดัเทศบาล   

กล่าวรายงาน 
 เวลา 09.30 น.  นายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรี  (ประธานในพิธี)  

อ่านสารและกล่าวน าค าปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 

เวลา 10.00 น.  ทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด 
เวลา 10.15 น.  ถ่ายภาพร่วมกัน  

 เวลา 10.30 น.  เสร็จพิธี   
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    * การแต่งกาย สวมใส่ชุดสุภาพเสื้อสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking 

-------------------------------- 

ค ากล่าวรายงาน 
เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มถิุนายน) ประจ าปี 2565 

 (โดยนายวชิรวิชญ ์ภาวะชาติ ปลัดเทศบาลต าบลบา้นตาด) 
 
 ด้วยจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่าองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ก าหนดให้

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน และ
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่ อง ส าหรับ     
ปี พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ก าหนดแนวทาง          
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ห้วงเดือนมิถุนายน      
พ.ศ. 2565  

 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้า งการรับรู้เนื่องในวันต่อต้าน      

ยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ประจ าปี 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด น าโดยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็นผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านตาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง จึงได้จัดกิจกรรมอ่านสารและกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

  
 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ นายชาตรี สารีจันทร์ ประธานในพิธี อ่านสารและกล่าวน า            

ค าปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) 
ประจ าปี 2565 ขอเรียนเชิญครับ 

  
---------------------------------------------------- 

 



 
 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking 

------------------------------------- 
- ค ากล่าว -  

นายกเทศมนตร ีอ่านสารเนือ่งในวนัตอ่ต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 256๕ 
 (โดยนายชาตร ีสารีจนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบ้านตาด ) 

 
พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลบ้านตาด ทุกท่าน 
          มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ก าหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้าน         
ยาเสพติดโลก ประเทศไทยไดย้ึดถอืปฏิบัตแิละยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ
ประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง  
โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดก าลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล  
และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหา 
ยา เ สพติ ด ในสั ง คม ไทย  น า ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายคื อ  “สั ง คม ไทยปลอดภั ยจ ากยา เ สพติ ด ”  
โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพ้ืนที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจ านวนมาก ในส่วนของการป้องกัน  
เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการ 
ทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้ เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับ 
การช่วยเหลือให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาด ารงชีวิตในสังคม 
ได้อย่างยั่งยืน  
      ผมขอขอบคุณพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลบ้านตาดทุกท่าน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกส านัก/กอง /ทุกระดับ  ที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการ
ท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป จากหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจะประสบความส าเร็จได้ ทุกท่านถือเป็นก าลังส าคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด และเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน ประจ าปี 256๕ นี้ ผมขออ านาจ             
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลบ้านตาดทุกท่าน และหัวหน้า        
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่าน ประสบความสุข 
ความเจริญ มีก าลังกาย ก าลังใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สังคม เพ่ือให้ประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป 
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