
  
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ 3 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย

รัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”  
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. อย่าโอน…รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
****************** 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2565 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2590 1401 
1) หัวข้อเร่ือง แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ 3      
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ 3 

          กระทรวงสาธารณสุข แจ้งประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด 19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมในประเทศแนวโน้มลดลงชัดเจน จึงสามารถลดระดับการเตือนภัยลง 
รวมถึงทั่วโลกก็มีการลดระดับลงแล้วเช่นกัน  

         โดยมีคำแนะนำประชาชนในการเตือนภัยที่ระดับ 3 ดังนี้ 
         1. ประชาชนทั่วไป ควรงดการไปในสถานที่เส่ียง ทุกคน งดเข้าสถานบันเทิง เล่ียงเข้าสถานที่ระบบ
ปิด มีการระบายอากาศไม่ดี และสถานที่แออัด  การร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก   
         2. กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งนับที่วัคซีน 3 เข็ม ให้เล่ียงการรวมกลุ่ม
กับคนจำนวนมาก เล่ียงใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท และงดการเดินทางไปต่างประเทศ  สำหรับผู้ที่
ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไดผ่้านระบบกักตัว 

         ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 1401 

********* 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2565  วันที่  2 มิถุนายน 2565 
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****************** 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย 

        กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัย โดยจัดเตรียมส่ิงของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ
อย่างถูกต้อง ศึกษาการอพยพหนีภัยอย่างถูกวิธี จดจำหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตามข้อมูล
ข่าวสารอยู่เสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยคร้ังและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงแนะนำประชาชน
เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัย ดังนี้  
           1. จดจำหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
           2. จัดเตรียมส่ิงของจำเป็นใส่ถุงยังชีพไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภคจำพวกข้าวสาร 
อาหารแห้ง อาหารกระป๋องสำเร็จรูป น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรคและชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
           3. เรียนรู้หลักปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ โดยสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติและศึกษาข้อควรปฏิบัติ  
เมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละประเภท  
           4. ติดตามข้อมูลความเส่ียงภัยอยู่เสมอ ทั้งสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ จะได้คาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ
           5. ตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง จัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความปลอดภัย 
           6. ศึกษาการอพยพหนีภัยอย่างถูกวิธี จดจำเส้นทางหนีภัยและเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ 

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
********* 

  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที ่21 / 2565  วันที่  2 มิถุนายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000 
1) หัวข้อเร่ือง เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม 

               ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอแจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพสร้างไลน์ปลอม โดยใช้รูปภาพ
ของกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรูปภาพโปรไฟล์และใช้ช่ือ Account ว่า “ฝ่ายบัญชี” 
แอบอ้างเป็นบริษัทผู้ให้บริการเงินกู้ เพื่อหลอกลวงเงินจากประชาชน  

              โดยหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินค่าชำระภาษีนำจ่ายก่อนได้รับวงเงินกู้ จากกรณีที่เกิดขึ้นนั้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอยืนยันว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับไลน์และการให้บริการทางการเงินดังกล่าว รวมถึงไลน์อื่น ๆ ที่อาจใช้รูปภาพและกระทำในลักษณะเดียวกัน 
เพื่อหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน 

              ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2645 9000 
********* 

 
 
 

  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2565  วันที่  2 มิถุนายน 2565 
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****************** 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”  
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”  

        กระทรวงมหาดไทยประชุมหารือแนวทางขับเคล่ือนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมมุ่งมั่นบูรณาการ 
ทุกภาคีเครือข่ายขับเคล่ือนแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ Change for Good คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

        โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ และวางแผนขับเคล่ือนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
นอกเหนือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจอยู่แล้วในทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นได้
มีโอกาสร่วมมือกับภาครัฐด้วยการแจ้งเบาะแสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มมิจฉาชีพที่
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว โดยจัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูล การคุ้มครองพยาน และการบูรณาการ
ประสานงานรับผู้ป่วยและเคล่ือนย้ายเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ณ สถานที่บำบัดรักษา จนจบกระบวนการ 
เพื่อให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 1567 เป็นสายด่วนหลัก 
ในการบูรณาการศูนย์บริการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด หรือ “สายด่วนเลิกยาเสพติด” ร่วมกับภาคีเครือข่าย
สายด่วนทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง และมุ่งพัฒนาสู่ระบบการโอนสายส่งต่อ (ระบบ Call Forward)  
โดยใช้ฐานข้อมูลผู้เสพฐานเดียวในการบูรณาการความช่วยเหลือ 

        ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที ่21 / 2565  วันที่  2 มิถุนายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง อย่าโอน…รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อย่าโอน…รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

           กระทรวงยุติธรรม แนะนำประชาชน โดยการปล่อยเพลง"อย่าโอน" รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
อ้างปราบแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ทัน 

           โดยกระทรวงยุติธรรม นำเสนอกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้นำเสนอเพลงช่ือ "อย่าโอน" ซึ่งศิลปิน
นักร้องช่ือดังหลายคนมาร่วมขับร้อง ซึ่งจัดทำโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จากกรณีที่เกิดการหลอกลวงโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้น นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบาย 
ทุกกระทรวงช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้ถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบบบูรณาการ เนื่องจากปัจจุบัน
พบว่าประชาชนได้รับสายโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แจ้งให้โอนเงินเช่นกัน รัฐบาลจึงต้องปรับตัว  
เพราะถ้ายังใช้วิธีการปราบปราบแบบเดิม คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัน จึงได้จัดทำเพลง "อย่าโอน" ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ มานำเสนอให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
โดยมีศิลปินดารานักร้องทั้งหมด 10 คน มาร่วมแสดง และเป็นการมาช่วยโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน ซึ่งเป็น
การบูรณาการความสามัคคีของคนในชาติ            

             ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ  
ได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
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