
  
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เตือนอย่าหลงเช่ือมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
สรรพากรลวงให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ปลอม 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ปภ. แนะการปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดูแลราคา 

“ก๊าซ LPG - น้ำมันดีเชล - ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65 
สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. เคาะแล้ว! เพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 
สูงสุดอยู่ที่ 354 บ./วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังแจงชัด 4 ประเด็นความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
"โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ" 

กระทรวงการคลัง - 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที ่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู ่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

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

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2565 



   

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีสรรพากรลวงให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ปลอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรลวงให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ปลอม 

กรมสรรพากร ขอแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
สรรพากรหลอกลวงผู้เสียภาษีด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ถามข้อมูลผู้เสียภาษีเบ้ืองต้นและจะดำเนินการ
คืนภาษีให้ โดยส่ง url เว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรให้เข้าไปลงทะเบียน และเมื่อ
หลงเชื่อกดขอคืนเงินภาษีในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือส่ง SMS หรือ E-mail ถึงผู้เสียภาษีแจ้งว่า กรมสรรพากร
ได้โอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี โดยมีเงื่อนไขให้กดการเชื่อมโยง (Link) ปลอม 
หรือให้ส่งข้อความรหัสตัวเลข (รหัส OTP)  6 หลัก และหลอกลวงว่าเงินภาษีจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เสียภาษี
ภายใน 1 - 2 วันทำการ 

กรมสรรพากรขอแนะนำว่าเมื่อท่านได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของสรรพากรทุกคร้ัง ควรตรวจสอบ
จากเบอร์กลางของหน่วยงานกรมสรรพากร และ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.๑๑๖๑ 
โดยขอย้ำว่ากรมสรรพากรไม่มีนโยบายคืนภาษีผ่านการดำเนินการทางโทรศัพท์ จะดำเนินก ารจ่ายคืน 
ผ่านพร้อมเพย์ หรือเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สำหรับกรณี ข้อความรหัสตัวเลข 3-6 ตัว (รหัส OTP)  
ที่ส่งมายังเครื่องของท่าน หากท่านไม่ทราบที่มาที่ไปไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบ รวมทั้งขอยืนยันว่า SMS หรือ  
E-mail ดังกล่าวเป็นของปลอม โปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาดอาจจะทำให้ท่านต้องสูญเสีย
ทรัพย์สินหรือเกิดความเสียหายได้ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2565  วันที่  19  กันยายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะการปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน   

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะการปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน   

เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำเข้าท่วมบ้านเรือน การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน จะช่วยลดผลกระทบ
และอันตรายจากสถานการณ์น้ำท่วมได้  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตน เมื่อเกิด
สถานการณ์น้ำเข้าท่วมบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิด
อุทกภัย ดังนี้ 

1. ขนย้ายส่ิงของและเคร่ืองใช้ขึ้นที่สูง ย้ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และส่ิงของให้พ้นจากระดับน้ำท่วม รวมถึง
อพยพสัตว์เล้ียง และเคล่ือนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 

2. ตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์ไฟ และสับคัตเอาท์ ห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปยีกช้ืน 
หรือยืนอยู่บนที่ช้ืนแฉะ เพื่อลดความเส่ียงต่อการถูกไฟฟ้าดูด 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
หรือ ช่องทางไลน์ @1784DDPM 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดูแลราคา “ก๊าซ LPG - น้ำมันดีเชล - ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือประชาชน ดูแลราคา “ก๊าซ LPG - น้ำมันดีเชล - ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์
พลังงานถึงเดือน ธันวาคม 2565 โดยเป็นการขยายมาตรการที่จะสิ้นสุดลงในเดือน กันยายน 2565  
พร้อมบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ดังนี้  

1. ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG โดยให้ส่วนลดแก่ร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บ./ราย/เดือน และเพิ่มส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เป็น 100 บาท/คน/3 เดือน เร่ิมเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 

2. หนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 
2565 เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. บรรเทาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้า โดยช่วยเหลือค่าไฟของบ้านอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน 
เป็นเวลา 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2565) 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 92.04 สตางค์/หน่วย  
- ผู้ใช้ไฟฟ้า 301 - 500 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 51.50 สตางค์/หน่วย 
- ผู้ใช้ไฟฟ้า 351 - 400 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 30.90 สตางค์/หน่วย 
- ผู้ใช้ไฟฟ้า 401 - 500 หน่วย  รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 10.30 สตางค์/หน่วย 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2565  วันที่  19  กันยายน 2565 

 



   

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เคาะแล้ว! เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำท่ัวประเทศ สูงสุดอยู่ท่ี 354 บ./วัน เริ่ม 1 ต.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคาะแล้ว! เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ สูงสุดอยู่ที่ 354 บ./วัน เร่ิม 1 ต.ค. นี้ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) 
โดยกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศอยู่ที่ 328 - 354 บาท/วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 

• ค่าจ้าง 354 บาท ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และภูเก็ต 
• ค่าจ้าง 353 บาท ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ

กรุงเทพมหานคร 
• ค่าจ้าง 345 บาท ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
• ค่าจ้าง 343 บาท ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• ค่าจ้าง 340 บาท ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี หนองคาย อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด ขอนแก่น 

เชียงใหม่ สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี 
• ค่าจ้าง 338 บาท ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธ์ุ สกลนคร สมุทรสงคราม จันทบุรี และนครนายก 
• ค่าจ้าง 335 บาท ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจนบุรี บึงกาฬ ชัยนาท นครพนม พะเยา สุรินทร์ 

ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย พัทลุง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก อ่างทอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี 
• ค่าจ้าง 332 บาท ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตรัง ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู 

อุทัยธานี ลำปาง ลำพูน ชุมพร มหาสารคาม สิงห์บุรี สตูล แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร ราชบุรี ตาก นครศรีธรรมราช 
ชัยภูมิ ระนอง และพิจิตร 

• ค่าจ้าง 328 บาท ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี 
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคร้ังใหม่นี้ มาจากดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ 

ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็น
ของทุกฝ่าย ให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจได้และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง คลังแจงชัด 4 ประเด็นความเข้าใจคลาดเคล่ือน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังแจงชัด 4 ประเด็นความเข้าใจคลาดเคล่ือน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" 

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
ปี 65 ตั้งแต่วันแรก - วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 มีประชาชนทยอยลงทะเบียนแล้ว 10,416,889 ราย 
ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง พบว่ายังมี “ความเข้าใจคลาดเคล่ือน” เร่ืองการลงทะเบียน และได้
ช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ดังนี้  

1. ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถ “ลงทะเบียนได้ทุกคน” 
หากมีครอบครัวแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง “สามีและภรรยา” หากทั้งสามีและภรรยา ผ่านการตรวจสอบ
เกณฑ์คุณสมบัติ ก็ย่อมมีสิทธิตามโครงการฯ “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ” 

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้ตามที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก  
• คนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดย “ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม” 
• มีครอบครัวสามารถไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมทั้งครอบครัว 
• กรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนสามารถ

นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตร “พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง” ยื่นที่หน่วยงาน
รับลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน 

3. ผู้ลงทะเบียนเป็น “ผู้พิการ – ผู้ป่วยติดเตียง – ผู้สูงอายุ” ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน 
ได้ด้วยตนเอง สามารถ “มอบอำนาจให้ผู้อื่น” มาลงทะเบียนแทนได้ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ ได้จาก
เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย 

4. การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ นั ้น ย้ำว่า “ไม่มีค่าใช้จ่าย”  และผู ้ลงทะเบียน 
ที ่ยื ่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ขอให้ “เก็บรักษาส่วนที ่ 11” ของแบบฟอร์มลงทะเบียน  
เป็นหลักฐานในการยืนยันการลงทะเบียน และที่สำคัญ “อย่าให้สูญหาย” 
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