ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. กรม สบส. ยันข่าว อสม. เสียชีวิต จากการเป็นตัวอย่าง
ฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นข่าวปลอม
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน
3. แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดในบาห์เรน กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ออมสิน เตือนประชาชนอย่าเชื่อเพจปลอม อีกครั้ง
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. เล่นแชร์ออนไลน์ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง
“เสี่ยงถูกหลอกและสูญเงิน”
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จัง หวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัด นำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426
1) หัวข้อเรื่อง ฝีดาษวานรป้องกันได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรม สบส. ยันข่าว อสม. เสียชีวิต จากการเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นข่าวปลอม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการเสียชีวิตของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เดือนละ 600 ราย จากการเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ไม่เป็นความจริง ยืนยันเป็นข่าวปลอม เผยการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว โรคชรา
หรืออุบัติเหตุ
จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล โดยมีการกล่าวอ้างว่ามี อสม. เสียชีวิตจากการเป็นตัวอย่าง
ฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 เดือนละ 600 ราย นั้น สบส. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าข้อมูลที่แชร์กันผ่านสื่อโซเชียลนั้นเป็นข่าวปลอม โดยข้อมูลจากสมาคมฌาปนกิจอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พบว่ามีสมาชิก อสม. เสียชีวิตเป็นจำนวน 600 ราย โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว หรือโรคชรา และอุบัติเหตุ เป็นต้น
กรม สบส. จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่พบเห็นข้อมูลข้างต้นไม่ส่งต่อข้อความดังกล่าว และกดรายงานโพสต์
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งขอชี้แจงว่า อสม. เป็นกลุ่มจิตอาสาสาธารณสุข
มีบทบาทในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคในชุมชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มิได้มีบทบาทในการเป็นกลุ่มทดลองหรืออาสาสมัครในการทดสอบ
วัคซีนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๗๒
1) หัวข้อเรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน
กรมโยธาธิการและผังเมือง แนะนำประชาชนกรณีพายุฝนฟ้าคะนองทำให้มีฝนตกหนัก ก่อให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ถ้าการระบายน้ำในพืน้ ที่ไม่ดีพอ อาจสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือน
และสิ่งก่อสร้าง หลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก น้ำท่วมฉับพลัน ดังนี้
1. หมั่นดูแลและซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะฐานรากที่อาจถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกัดเซาะ จนทำให้บ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าว
พังทลายลงได้
2. ในขณะเกิดฝนตกหนักให้ตรวจดูระดับน้ำในลำน้ำ รวมทั้งสีและความขุ่นของน้ำที่ เปลี่ยนแปลง
หากมีสีขุ่นแสดงว่ามีตะกอนดินไหลมาจากเชิงลาดของภูเขาและอาจเกิดเหตุการณ์ดินไหล/ดินถล่มตามมาได้
หากบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่หน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้ อมเสมอสำหรับ
การอพยพพร้อมกับฟังประกาศจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งทบทวนแผนการอพยพและตำแหน่งสถานที่
สำหรับการอพยพ
3. ภายหลังจากน้ำท่วมให้ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและการใช้งานของระบบต่างๆ
เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล หากไม่มีความรู้หรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาช่างหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๗๒
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2572 8442
1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดในบาห์เรน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดในบาห์เรน
กระทรวงการต่างประเทศ แนะนำประชาชน กรณีคนไทยหลายรายเดินทางไปทำงานนวดไทย
และสปาในบาห์เรน โดยไม่มีวีซ่าซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนจากกลุ่มแม่แท็ก จึงมีความเสี่ยงสูงจากการถูกบังคับ
ให้ค้าประเวณีโดยไม่สมัครใจโดยที่ขบวนการการค้ามนุษย์ในบาห์เรนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการกักขัง
และบังคับให้ค้าประเวณี เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ขบวนการค้ามนุษย์ ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม มีความเสี่ยง
จากลูกค้าที่มีพฤติกรรมรุนแรง และอาจถูกบังคับให้ร่วมเสพยาเสพติด กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือน
คนไทยที่ประสงค์ไปทำงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานและรายละเอียดสัญญาว่าจ้างให้รอบคอบเพื่อสวัสดิภ าพ
และความราบรื่นในการทำงาน รวมทั้งการได้รับการดูแลที่ดีจากนายจ้าง
2. ขอวีซ่าให้ถูกประเภทตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน (วีซ่าทำงาน) โดยติดต่อสอบถาม
กรมการจัดหางาน
3. ไม่หลงเชื่อโฆษณาที่เชิญชวนให้ไปทำงานทีก่ ล่าวอ้างเกินความเป็นจริง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2572 8442
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–2–

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

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115
1) หัวข้อเรื่อง ออมสิน เตือนประชาชนอย่าเชื่อเพจปลอม อีกครั้ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ออมสิน เตือนประชาชนอย่าเชื่อเพจปลอม อีกครั้ง
ธนาคารออมสิน ชี้แจงกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ นำชื่อ /โลโก้ ตลอดทั้งสินเชื่อของธนาคารออมสิน
ไปแอบอ้างในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสื่อเหล่านั้นไม่ใช่สื่อของธนาคารออมสิน ธนาคารไม่มีนโยบายในการให้กู้เงิน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งธนาคารได้มี
การแจ้งเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนั้น หากประชาชนที่สนใจใช้บริการสินเชื่อเงินกู้ ขอให้ติดต่อใช้บริการ
ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินโดยตรง หรือ ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เล่นแชร์ออนไลน์ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง “เสี่ยงถูกหลอกและสูญเงิน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เล่นแชร์ออนไลน์ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง “เสี่ยงถูกหลอกและสูญเงิน”
กระทรวงยุติธรรม แนะนำประชาชนกรณีเล่นแชร์ออนไลน์ เป็นภัย “อาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
โดยมีลักษณะจูงใจให้ลงทุน การลงทุนน้อยและได้ผลตอบแทนสูง เสี่ยงถูกหลอกและสูญเงิน ส่วนผู้กระทำผิด
มีโทษทางอาญาและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งจะถูกยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ด้วยสำหรับการกระทำที่เข้าข่ายกระทำความผิดมีโทษ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลธรรมดา
เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้
มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์ รวมกันมากกว่า 3 วง (2) มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน
(3) มีทุนกองกลางต่อ 1 งวด รวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรั บไม่ เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ (มาตรา 17)
มาตรา 9 ห้ามมิให้ ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ในการเล่นแชร์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 19)
2. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 12 ผู้ใดกระทำ
ความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท
ถึง 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
3. ประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ
ได้ที่โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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