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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้หลุดพ้นความยากจน และมีพันธกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทุกกลุม่ ทีล่ งทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
และพอเพียง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยการน�ำข้อมูลผู้ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง (Targeting)
ไปยังผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังได้มีการด�ำเนินโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ลงทะเบียน จ�ำนวน ๘,๓๗๕,๓๘๓ คน
และมี ผู ้ ผ ่ า นคุ ณ สมบั ติ จ� ำ นวน ๗,๗๑๕,๓๕๙ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ เ ปิ ด ให้ มี
การลงทะเบี ย นระหว่ า งวั น ที่ ๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มี ผู ้ ล งทะเบี ย น จ� ำ นวน
๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน และมีผู้ผ่านคุณสมบัติ จ�ำนวน ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ คน โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะ
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสวัสดิการ ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ สวัสดิการเพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย ๑) การใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าจ�ำเป็นเพื่อการบริโภค เพื่อ
การศึกษา และวัตถุดิบทางการเกษตรในร้านธงฟ้า ในวงเงิน ๒๐๐ บาทต่อเดือน (ส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และวงเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน
(ส�ำหรับผู้มีรายได้ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และ ๒) การใช้บัตรเพื่อซื้อแก๊สหุงต้ม ในวงเงิน
๔๕ บาทต่อ ๓ เดือน ส่วนที่ ๒ สวัสดิการเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
๑) การใช้ช�ำระค่าโดยสารรถ ขสมก. รถไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน ๒) การใช้ช�ำระ
ค่าโดยสาร บขส. ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน และ ๓) การใช้ช�ำระค่าโดยสารรถไฟ จ�ำนวน
๕๐๐ บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาผู้ที่ควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (Exclusion Error) บางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้มีการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
หรื อ ผู ้ อ ยู ่ พื้ น ที่ ห ่ า งไกลที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมาลงทะเบี ย นได้ ใ นปี ๒๕๖๐ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕
พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยในรอบนี้มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม จ�ำนวน ๔,๕๙๐,๕๙๙ คน
และมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ จ�ำนวน ๓,๑๔๐,๒๒๘ คน ตลอดช่วงระยะเวลา ๓ ปี พบว่ามี
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๘,๗๖๙,๔๖๘ คน
และมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๔,๖๐๙,๔๑๔ คน (ข้อมูลจากส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังไม่ได้ด�ำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเติม แต่ยังคงด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องส�ำหรับ
การจัดสวัสดิการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ ยังได้มีการเสนอมาตรการ
ส�ำคัญต่าง ๆ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ๑) มาตรการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒) มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระ ๓) มาตรการ
ปรับการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๔) มาตรการพยุงเศรษฐกิจ
ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๕) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒
ในมิติของผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัน้ รัฐบาลได้ดำ� เนินการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าง
รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นการเติมวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ใช้เงินสด
ไม่ผ่านคนกลาง มีวงเงินสม�่ำเสมอ และเข้าตรงเวลาทุกเดือน ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้อง
น� ำ ไปใช้ จ ่ า ยยั ง ร้ า นค้ า ที่ ก� ำ หนด เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
ทั้ ง ๑๔,๖๐๙,๔๑๔ คน ส่ ง ผลให้ เ งิ น ที่ ภ าครั ฐ ใช้ จั ด สรรสวั ส ดิ ก ารกว่ า ๙๓,๑๔๗ ล้ า นบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไม่รั่วไหล ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง และใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จากการด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญในการ
น� ำ เอาข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด สรรสวั ส ดิ ก าร
ท� ำ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ ถู ก ต้ อ งตามกลุ ่ ม เป้ า หมายและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง
ท�ำให้ภาครัฐสามารถมีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และ
น�ำมาปรับปรุงการให้สวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากข้อมูลตามโครงการส�ำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเก็บข้อมูลและประมวลผลจากผู้ลงทะเบียน
โครงการฯ ปี ๒๕๖๐ พบว่า ผู้ลงทะเบียนต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๕ อันดับแรก ได้แก่
๑) การลดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา ๒) การลดภาระค่าสินค้าอุปโภค บริโภคใน
ชีวิตประจ�ำวัน ๓) การลดภาระค่ารักษาพยาบาล สุขภาพ ๔) การเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา และ
๕) การลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาลูกหลาน ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการด�ำเนินการมาตรการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวแล้ว ในปี ๒๕๖๒
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจะด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐใน
การบูรณาการด้านข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน
การออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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๑

ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลทัว
่ ไป
๑.๑ ความเป็นมา

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (พระราชบัญญัติฯ) โดยก�ำหนดให้
ตั้งไว้ที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะล�ำบากทุกประเภท
ตามพระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดให้กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ หรือที่กองทุนฯ ได้รับตามกฎหมายอื่น
๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ
โดยเงินและดอกผลของกองทุนฯ ไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดให้เงินของกองทุนฯ ให้ใช้จ่ายเพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและ
กิจการ ดังต่อไปนี้
๑) การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
๒) การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�ำบากทุกประเภท
๓) การด�ำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ตามทีค่ ณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก
และสังคมให้ความเห็นชอบ
๑.๒ โครงสร้างการบริหารกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

๑.๒.๑ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๘
ของพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม
(คณะกรรมการฯ) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ�ำนาจดังนี้
องค์ประกอบ
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ
๒) ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นรองประธานกรรมการ
๓) กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่น อันจะเป็นประโยชน์แก่
การจัดประชารัฐสวัสดิการ
ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการคลังคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการและ
แต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยกระทรวงการคลังได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการ ดังนี้
๑) รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร
๒) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
๓) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นกรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอ�ำนาจ
๑) เสนอนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือในการด�ำรงชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่จ�ำเป็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒) พิจารณาการสนับสนุนโครงการทีใ่ ห้บริการทางสังคมทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�ำบากทุกประเภทเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอโครงการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๓) จัดให้มฐี านข้อมูลของประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยซึง่ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตใิ นโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ การก�ำกับดูแล การบริหาร
จัดการ และการประเมินผลการด�ำเนินการ ได้อย่างเหมาะสม
๔) ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๕) ประเมินผลการด�ำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๘) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือการจัดประชารัฐสวัสดิการที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการ คณะกรรมการฯ ได้มคี ำ� สัง่ คณะกรรมการฯ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
คณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ และคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชารัฐ
สวัสดิการ โดยแต่ละคณะมีองค์ประกอบ อ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑.๒.๒ คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
องค์ประกอบ
๑) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒) ที่ปรึกษาหรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔) ผู้แทนส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕) ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
๖) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
๗) ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๘) ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๙) ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และอ�ำนาจ
๑) จัดท�ำแนวทางการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๓) เสนอนโยบาย แผนการด�ำเนินการ มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ ที่เป็น
การช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ต่อคณะกรรมการฯ พร้อมจัดท�ำข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นต่อการน�ำเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
๔) วิเคราะห์ข้อมูลในการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน
มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
๕) จัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลังด�ำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ส�ำหรับ
ด�ำเนินการตามนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน มาตรการหรือโครงการที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด
๖) ก� ำ กั บ ดู แ ลและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานและความคุ ้ ม ค่ า ในการจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท�ำรายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ
๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
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๑.๒.๓  คณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร
๒) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๔) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕) ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖) ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๗) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
๘) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๙) ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

หน้าที่และอ�ำนาจ
๑) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียน
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ ข้อมูลการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ และข้อมูลตามมาตรการของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาฐานข้อมูล เก็บรักษา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒) ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ โครงสร้างข้อมูล กระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ
๓) จัดส่งข้อมูล รวมทั้ง ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประสานการใช้ข้อมูลในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามที่คณะกรรมการฯ อนุญาตการใช้ข้อมูล
๔) รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการจัดประชารัฐสวัสดิการทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
๑.๒.๔ คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชารัฐสวัสดิการ
องค์ประกอบ
๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๒) ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๕) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖) ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๗) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๘) ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๙) ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๑๐) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
9

หน้าที่และอ�ำนาจ
๑) ก�ำกับดูแลและบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดสวัสดิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลา
ของนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน มาตรการหรือโครงการที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด
๒) รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
นอกจากนี้ มาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติฯ ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท�ำหน้าที่
เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้งมีหน้าที่และอ�ำนาจในด้านต่างๆ รวมถึงด้านที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนฯ อาทิ การรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนฯ จัดท�ำรายงานการเงินและการบัญชีของ
กองทุนฯ และรายงานผลการด�ำเนินงานของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการฯ
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๒

ผลการด�ำเนินงาน

๒. ผลการด�ำเนินงาน
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำอยู่กับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน ดังจะเห็นจากตัวชี้วัด
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำต่างๆ เช่น สัดส่วนรายได้ประชากร (Quintile by Income) จ�ำนวนคนจน
สั ด ส่ ว นคนจน (Poverty Incidence) ช่ อ งว่ า งความยากจน (Poverty Gap Ratio) สั ม ประสิ ท ธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) เป็นต้น หรือจะเห็นได้จาก ในช่วงทีผ่ า่ นมาภาครัฐใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ  โดยจัดสรรสวัสดิการสังคมตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ไม่วา่ จะเป็นสวัสดิการส�ำหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการคนพิการ
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและสนับสนุนสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดและอาจไม่ตรงกลุม่ เป้าหมาย เนือ่ งจากข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายสวัสดิการกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคล
หรือครอบครัวที่มีการตรวจสอบและบูรณาการข้ามหน่วยงาน อีกทั้งรูปแบบของกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
มักไม่เฉพาะเจาะจง และครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จ�ำนวนมากหรือเรียกว่า “นโยบายการจัดสรรสวัสดิการ
แบบถ้วนหน้า (Universal Policy)”
รัฐบาลได้เริ่มด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซึ่ง
ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของการปฏิรปู การด�ำเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย เนือ่ งจากสามารถ
ระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีส่ มควรจะได้รบั ประโยชน์
จากรัฐอย่างแท้จริง (Truly Deserving) หรือเรียกว่า “นโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
(Targeted Policy)” โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
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๒.๑ การลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่ อสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รับทราบโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ และคณะรัฐมนตรี
มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ รั บ ทราบรายงานผลโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ และรั บ ทราบแนวทาง
การด�ำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม
และการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันน�ำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มาลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย
ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) สัญชาติไทย
๒) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) สัญชาติไทย
๒) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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๔) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือ
มีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
๕) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
๕.๑.๑) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
(๑) บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางวา
(๒) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๓๕ ตารางเมตร
๕.๑.๒) กรณีเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย และใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรต้องมีพนื้ ทีไ่ ม่เกิน ๑๐ ไร่
หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
๕.๒) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
๕.๒.๑) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๑ ไร่
๕.๒.๒) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐ ไร่
ทั้งนี้ มีสรุปคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ ตามแผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๑: คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๐

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ถึงแม้จะมีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ แล้ว รัฐบาลยังได้ด�ำเนิน
โครงการฯ รอบเพิ่มเติม เมื่อปี ๒๕๖๑ เนื่องจากพบปัญหาผู้ท่ีควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) แต่ไม่ได้
รับบัต รฯ (Exclusion Error) บางส่วน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ในหลักการ และแนวทางการด�ำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียน
ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทาง
มาลงทะเบียนทีห่ น่วยลงทะเบียนได้ เพือ่ รวบรวมผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีส่ มควรได้รบั ความช่วยเหลือผ่านบัตรฯ มาเข้าร่วม
โครงการฯ โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ลงมาทะเบียนไว้เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี ๒๕๖๐
โดยมีสรุปจ�ำนวนผู้มาลงทะเบียน และผู้ผ่านสิทธิ และไม่ผ่านสิทธิ ในโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
และ ๒๕๖๑ ปรากฏตามตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑: จ�ำนวนผู้มาลงทะเบียน ผู้ผ่านคุณสมบัติ และผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ในโครงการฯ ปี ๒๕๕๙
ผลการตรวจสอบสิทธิ

การดำ�เนินการ

จำ�นวนผู้ลงทะเบียน
(ราย)

ผู้ผ่านสิทธิ (ราย)

ผู้ไม่ผ่านสิทธิ (ราย)

การลงทะเบียน ปี ๒๕๕๙

๘,๓๗๕,๓๘๓

๓,๗๑๕,๓๕๙

๔,๖๖๐,๐๒๔

ที่มา: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ตารางที่ ๒: จ�ำนวนผู้มาลงทะเบียน ผู้ผา่ นคุณสมบัติ และผู้ไม่ผา่ นคุณสมบัตใิ นโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
ผลการตรวจสอบสิทธิ

การดำ�เนินการ

จำ�นวนผู้ลงทะเบียน
(ราย)

ผู้ผ่านสิทธิ (ราย)

ผู้ไม่ผ่านสิทธิ (ราย)

โครงการฯ ปี ๒๕๖๐

๑๔,๑๗๘,๘๖๙

๑๑,๔๖๙,๑๘๖

๒,๗๐๙,๖๘๓

โครงการฯ ปี ๒๕๖๑

๔,๕๙๐,๕๙๙

๓,๑๔๐,๒๒๘

๑,๔๕๐,๓๗๑

รวม

๑๘,๗๖๙,๔๖๘

๑๔,๖๐๙,๔๑๔

๔,๑๖๐,๐๕๔

ที่มา: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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๒.๒ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการช�ำระค่าสินค้าและบริการทั้งในภาคการขนส่งและนอกภาค
การขนส่ง รวมทั้งยืนยันสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกครั้ง นอกจากนี้ บัตรยังมีคุณสมบัติเป็น
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถเติมเงินลงในบัตรได้ และถอนเงินในส่วนที่เติมนี้เป็นเงินสดที่
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) หรือสาขาธนาคารได้ บัตรมีคุณลักษณะท�ำจากพลาสติก มี Chip และ
แถบแม่เหล็ก ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับ
ระบบสากลของบัตรทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตเิ ดียวกัน มีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับจากเดือน/ปีทผี่ ลิต (๓๐ กันยายน
๒๕๖๕) โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ บัตร Hybrid ๒ Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก
Contactless Chip จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตัว๋ ร่วม (แมงมุม) ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิทลี่ งทะเบียนกับ หน่วยรับ
ลงทะเบี ย นในเขตกรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร
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แบบที่ ๒ บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับหน่วย
รับลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร)

๒.๓ ประเภทวงเงินที่ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินที่ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒ ประเภท คือ
๒.๓.๑ วงเงินสิทธิ จะได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้
๑) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบ เพื่อเกษตรกรรม
จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยให้วงเงิน
๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิทมี่ รี ายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี และวงเงิน
๓๐๐ บาท/คน/เดือน ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจาก
ร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด จ�ำนวน ๔๕ บาทต่อคนต่อ ๓ เดือน
๒) วงเงินค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ประกอบด้วย วงเงินค่าโดยสารรถบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสาร
รถเมล์และรถไฟฟ้า จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน (ส�ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร)
โดยเมื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการแล้ว วงเงินจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงรอบวันที่ ๑
ของทุกเดือน (ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าซือ้ ก๊าซหุงต้ม ทุกวันที่ ๑ ของทุก ๓ เดือน) วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริม่ ต้นของ
วงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึง่ วงเงินคงเหลือของเดือนทีผ่ า่ นมาจะไม่สะสมในเดือนถัดไป นอกจากนีจ้ ะไม่สามารถ
ถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้
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๒.๓.๒ วงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรับโอนเงินจากมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิยังสามารถเติมเงินลงในบัตรได้ด้วยตนเอง ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายธนาคาร อาทิ เคาน์เตอร์สาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) และ Internet Banking
โดยวงเงิ น กระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Money) ผู้มีสิทธิสามารถน�ำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง
รับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยได้ ซึ่งกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถสะสมไว้ในบัตรได้
๒.๔ รูปแบบในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการฯ ที่ผ่านมาช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกของผู้มีรายได้น้อยรายบุคคล ซึ่งถูกน�ำมาใช้
เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย มาตรการ และสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยมีการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ใน ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ให้กับผู้มีบัตรฯ โดยมีสรุปสาระส�ำคัญปรากฏตามแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒: การสนับสนุนเงินค่าครองชีพผ่านบัตรฯ

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
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รูปแบบที่ ๒ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตรงตามความจ�ำเป็น
และความประสงค์ของผู้มีบัตรฯ แต่ละราย (Personalized Plan) โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรฯ มีการพัฒนา
ตนเองจนสามารถมีงานท�ำ  มีรายได้เป็นของตนเอง และน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยการผ่านการ
พัฒนาใน ๔ มิติ (การมีงานท�ำ  การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการ
เข้าถึงสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐาน) รวมทั้งมีผู้ดูแลผู้มีบัตรฯ (Account Officer: AO) เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา
และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรฯ เป็นรายบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การบูรณาการท�ำงานจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ด�ำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ มาแล้ว ๒ ระยะ ได้แก่ มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รฯ ระยะที่ ๑ เริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการจัดสรรสวัสดิการทั้ง ๒ รูปแบบปรากฏตามตารางที่ ๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑. การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ
๑.๑ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๑.๑.๑ วงเงิน
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็นจาก
ร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น
(ร้านธงฟ้าฯ)

เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็น สินค้า
เพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบเพื่อ
เกษตรกรรม

๑.๑.๒ วงเงิน
ส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้ม

เพื่อช่วยเหลือ
ด้านพลังงาน
แก่ผู้มีบัตรฯ

ผู้มีบัตรฯ
๑๔.๖ ล้านคน

- ๒๐๐ บาท/คน/
เดือน สำ�หรับ
ผู้ที่มีรายได้
สูงกว่า ๓๐,๐๐๐
บาท/ปี
- ๓๐๐ บาท/คน/
เดือน ส�ำหรับ
ผู้ที่มีรายได้
ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐
บาท/ปี

มติคณะ
รัฐมนตรี
(ครม.)
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๙
ส.ค. ๒๕๖๐

๔๕ บาท/คน/
๓ เดือน

๑.๑.๓ วงเงิน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ค่าโดยสารรถเมล์ ในการเดินทาง
และรถไฟฟ้า
โดยผูม้ ีบัตรฯ
สามารถใช้สิทธิได้
๑.๑.๔ วงเงินค่า ไม่จำ�กัดจำ�นวน
โดยสารรถบริษัท ครั้งภายในวงเงิน
ขนส่ง จำ�กัด
ที่กำ�หนด
(บขส.)

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

๑.๑.๕ วงเงินค่า
โดยสารรถไฟ

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน
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ให้วงเงินสิทธิ
ตั้งแต่ ต.ค.
๒๕๖๐ ถึง
ปัจจุบัน

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ตั้งแต่ พ.ย.
๒๕๖๑ - เม.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
เห็นชอบ      
เมื่อวันที่ ๑๘
ก.ย. ๒๕๖๑

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ธ.ค. ๒๕๖๑ ก.ย. ๒๕๖๒

มติ ครม.
เห็นชอบ     
เมื่อวันที่ ๒๐
พ.ย. ๒๕๖๑
(มาตรการ
ช่วยเหลือ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
เพิ่มเติม
ผ่านบัตรฯ)

๑.๒ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒.๑ มาตรการ
ชดเชยเงินให้แก่
ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรฯ โดยใช้
ข้อมูลจากจำ�นวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ผู้มีรายได้น้อย
ได้ชำ�ระ
(มาตรการชดเชย
เงินฯ)

๑.๒.๒ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าไฟฟ้าและ
ค่าน�้ำประปา

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ
๑๔.๖ ล้านคน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Value Added
Tax: VAT) และ
ส่งเสริมให้เกิด
การออมเงิน
ในกลุ่มของ
ผู้มีรายได้น้อย
สนับสนุนให้มี
จำ�นวน
ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนVAT
เพิ่มขึ้น
รวมทั้ง
ยังเป็นการ
ส่งเสริมการเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด

- ร้อยละ ๕
เพื่อการใช้จ่าย
กรมบัญชีกลาง
โอนเงินชดเชย
เข้าบัตรฯ ในช่อง
กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Money)

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ
ค่าใช้จ่ายด้าน
๑๔.๖ ล้านคน
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน

- ค่าไฟฟ้า
ต้องใช้ไม่เกิน
๒๓๐ บาท/
ครัวเรือน/เดือน

- ร้อยละ ๑
เพื่อการออมกับ
กองทุนการออม
แห่งชาติ
* เงินชดเชย
ที่ผู้มีบัตรฯ จะ
ได้รับทั้ง ๒ ส่วน
เมื่อรวมกัน
แล้ว ต้องไม่เกิน
จำ�นวน ๕๐๐
บาท/คน/เดือน

- ค่าน�้ำประปา
ต้องใช้ไม่เกิน
๑๐๐ บาท/
ครัวเรือน/เดือน
* ในกรณีที่ใช้เกิน
วงเงินที่กำ�หนด          
ผู้มีบัตรฯ ต้อง
เป็นผู้รับภาระเอง
ทั้งหมด
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

๑.๒.๓ มาตรการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในช่วง
ปลายปีให้แก่
ผู้มีบัตรฯ

เพื่อสนับสนุนให้ ผู้มีบัตรฯ
ผู้มีรายได้น้อย
๑๔.๖ ล้านคน
มีเงินในการซื้อ
สินค้าและบริการ
เพิ่มเติมในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.๒.๔ มาตรการ
ช่วยเหลือ
ค่าเดินทางไปรับ
การรักษา
พยาบาลและ
ใช้จ่ายอื่น
เกี่ยวกับสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้น้อย

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ
ค่าใช้จ่ายในการ ทีม่ ีอายุตั้งแต่
เดินทางไปรับการ ๖๕ ปีขึ้นไป
รักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลรักษา
สุขภาพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย

๑.๒.๕ มาตรการ
ช่วยเหลือค่า
เช่าบ้านสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย

๑.๒.๖ การเติม
เงินเข้า
e-Money
ในบัตรฯ

เพื่อเป็นการเพิ่ม ผู้มีบัตรฯ
ทางเลือกและ
๑๔.๖ ล้านคน
กำ�ลังซื้อให้แก่ผู้มี
บัตรฯ อันจะช่วย
บรรเทาปัญหา
ค่าครองชีพ และ
ส่งเสริมให้เกิด
การหมุนเวียน
ของระบบ
เศรษฐกิจ
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สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๕๐๐ บาท/คน

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ในเดือน ธ.ค.
๒๕๖๑

ผู้มีบัตรฯ ที่มีอายุ ๔๐๐ บาท/คน/
ตัง้ แต่ ๖๐ ปีขน้ึ ไป เดือน
และเช่าที่อยู่
อาศัย และ
ผู้สูงอายุที่ไม่มี
ที่อยู่อาศัยด้วย

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ธ.ค. ๒๕๖๑ ก.ย. ๒๕๖๒

มติ ครม.
เห็นชอบ     
(ได้รับครั้งเดียว)
เมื่อวันที่ ๒๐
พ.ย. ๒๕๖๑
(มาตรการ
ช่วยเหลือ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
๑,๐๐๐ บาท/คน โอนเงินเข้าบัตรฯ
เพิ่มเติม
ในช่อง
ผ่านบัตรฯ)
(ได้รับครั้งเดียว)
e-Money
ในเดือน ธ.ค.
๒๕๖๑

ปรับวงเงิน
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็นจาก
ร้านธงฟ้าฯ จาก
๒๐๐/๓๐๐บาท/
คน/เดือน เหลือ
๑๐๐ บาท/
คน/เดือน และ
เติมเงินส่วน
ต่าง ๑๐๐/๒๐๐
บาท/คน/เดือน
เข้าบัตรฯ ในช่อง
e-Money

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ก.พ. - เม.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
รับทราบ
และเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๕
ม.ค. ๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ
มติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๓๐
เม.ย. ๒๕๖๒
(มาตรการ
พยุงเศรษฐกิจ
ในช่วงกลางปี
๒๕๖๒)

๑.๒.๗ มาตรการ เพื่อให้ผู้มีรายได้
เพิ่มเบี้ยคนพิการ น้อยที่เป็น
คนพิการ และมี
บัตรประจำ�ตัว
คนพิการได้รบั เบีย้
คนพิการเพิ่มขึ้น
จากเดิม ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำ�วัน
การดูแลสุขภาพ
และการเดินทาง

ผู้มีรายได้น้อย
๒๐๐ บาท/คน/
ที่เป็นคนพิการ
เดือน
และมีบัตรประจำ�
ตัวคนพิการ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ในเดือน พ.ค.
๒๕๖๒

๑.๒.๘ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้แก่
เกษตรกร

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าปุ๋ยยาฆ่าแมลง
และปัจจัย
การผลิตอื่นๆ ที่
จำ�เป็นแก่ผู้มี
รายได้น้อยที่เป็น
เกษตรกร

ผู้มีบัตรฯ ที่ระบุ ๑,๐๐๐ บาท/คน
ว่าเป็นเกษตรกร
(ได้รับครัง้ เดียว)
ที่ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
เท่านั้น (ไม่รวม
ลูกจ้างภาค
เกษตรกรรม)

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ในเดือน พ.ค.
๒๕๖๒

๑.๒.๙ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
พ่อแม่ช่วงเปิด
ปีการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าชุดนักเรียน
และอุปกรณ์
การศึกษาช่วง
เปิดปีการศึกษา
เพิ่มเติมจาก
การช่วยเหลือ
ของกระทรวง
ศึกษาธิการที่มี
อยู่เดิม

ผู้มีบัตรฯ ที่ระบุ ๕๐๐ บาท/บุตร
ว่ามีบุตรอายุ
๑ คน
ไม่เกิน ๑๘ ปี
(ได้รับครั้งเดียว)
บริบูรณ์ โดย
ปัจจุบันยังมีอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี
(นับจนถึงวันที่
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒)
และต้องเป็น
นักเรียนที่มี
รายชื่อใน
ฐานข้อมูล
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ในเดือน พ.ค.
๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑.๒.๑๐
มาตรการพยุง
การบริโภคของ
ผู้มีรายได้น้อย

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรฯ
ค่าครองชีพให้แก่ ๑๔.๖ ล้านคน
ผู้มีรายได้น้อย
และรักษากำ�ลัง
ซื้อของเศรษฐกิจ
ฐานรากไม่ให้
ทรุดตัวมากกว่าที่
ควรจะเป็นในช่วง
กลางปี ๒๕๖๒

เพิ่มวงเงินซื้อ
สินค้าบริโภค
อุปโภคจำ�เป็นใน
ร้านธงฟ้าฯ เป็น
๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

เพิ่มวงเงินสิทธิ
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็นในร้าน
ธงฟ้าฯ ตั้งแต่
พ.ค. - มิ.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๐
เม.ย. ๒๕๖๒
(มาตรการ
พยุงเศรษฐกิจ
ในช่วงกลางปี
๒๕๖๒)

๑.๒.๑๑
มาตรการพยุง
การบริโภคของ
ผู้มีบัตรฯ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรฯ
ค่าครองชีพให้แก่ ๑๔.๖ ล้านคน
ผู้มีรายได้น้อย
และรักษากำ�ลัง
ซื้อของเศรษฐกิจ
ฐานรากไม่ให้
ทรุดตัวมากกว่าที่
ควรจะเป็นในช่วง
กลางปี ๒๕๖๒

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

เพิ่มวงเงินสิทธิ
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็นในร้าน
ธงฟ้าฯ ตั้งแต่
ส.ค. - ก.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๐
ส.ค. ๒๕๖๒
(มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ปี ๒๕๖๒)

๑.๒.๑๒
มาตรการมอบ
เงินช่วยเหลือ
สำ�หรับผู้สูงอายุ
ที่ถือบัตรฯ

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำ�วันเพิ่ม
เติมให้แก่ผู้สูง
อายุที่มีรายได้
น้อยที่ถือบัตรฯ
ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐
ปีขึ้นไป

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ส.ค. - ก.ย.
๒๕๖๒
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ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยที่ถือ
บัตรฯที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้น
ไป

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

๑.๒.๑๓
มาตรการ
ช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มี
บัตรฯ ที่ได้รับ
สิทธิภายใต้
โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดของกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มี
รายได้น้อยที่ถือ
บัตรฯที่ได้รับสิทธิ
ภายใต้โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของ พม.

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ผู้มีบัตรฯ ที่มีบุตร ๓๐๐ บาท/คน/
อายุ ๐ – ๖ ปี ที่ เดือน
ได้รับสิทธิภาย
ใต้โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดของ พม.

ระยะเวลา

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ส.ค. - ก.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๐
ส.ค. ๒๕๖๒
(มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ปี ๒๕๖๒)

๒. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ
๒.๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรฯ ระยะที่ ๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้มีบัตรฯ เป็นไป
อย่างยั่งยืน ได้แก่
การมีงานทำ� การ
ฝึกอบรมอาชีพ
และการศึกษา
การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ
และการเข้าถึงสิ่ง
จำ�เป็นพื้นฐาน

กลุ่มผู้มีบัตรฯ
ที่แสดงความ
ประสงค์จะ
พัฒนาตนเอง
ในแบบประเมิน
และเมนูการ
พัฒนารายบุคคล

- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้ไม่เกิน
๓๐,๐๐๐บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๒๐๐
บาท/คน/เดือน

เพิ่มวงเงินสิทธิค่า
ซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็น
ในร้านธงฟ้าฯ
และโอนเงินเข้า
บัตรฯ ในช่อง
e-Money

มติ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๙ ม.ค.
๒๕๖๑

- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้สูงกว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๑๐๐
บาท/คน/เดือน
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ม.ค. - มิ.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
รับทราบและ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๕
ม.ค. ๒๕๖๒

๒.๒ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรฯ ระยะที่ ๒

เพื่อให้การ
สนับสนุนและส่ง
เสริมโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง
ของผู้มีบัตรฯ
เป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง และก่อให้
เกิดความยั่งยืน
ในการประกอบ
อาชีพและการ
มีรายได้ของผู้มี
บัตรฯ

๑. ผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ ที่
ยังไม่ได้รับการ
พัฒนา

- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้ไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๒๐๐
บาท/คน/เดือน

๒. ผู้ที่ผ่านการ
พัฒนาแล้วแต่ยัง
มีรายได้ไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี - ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้สูงกว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๑๐๐
บาท/คน/เดือน

ที่มา:  ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๒.๕ มาตรการให้ความช่วยเหลือผูม
้ บ
ี ต
ั รสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ที่ผ่านมาช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึก
ของผูม้ รี ายได้นอ้ ยรายบุคคล ซึง่ ถูกน�ำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย มาตรการ และสวัสดิการต่าง ๆ
ของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการฯ ยังถูกน�ำมาขยายฐานข้อมูล โดยน�ำไปเชื่อมโยงกับข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านความจ�ำเป็นพื้นฐานทั่วไป ด้านสุขภาพ ด้านประเภทบุคคล ด้านการศึกษา และ
ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจากโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับฐานข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
(กชช. ๒ค) และหน่วยงานของภาครัฐอื่นๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรฯ มีรายละเอียด ดังนี้
๑) มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัด
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยให้วงเงิน
๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิทมี่ รี ายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี และวงเงิน
๓๐๐ บาท/คน/เดือน ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
(๒) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด จ�ำนวน ๔๕ บาทต่อ
คนต่อ ๓ เดือน
(๓) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
(๔) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
(๕) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
๒) มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ ๑ - ๒) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก�ำหนดให้ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล จะได้รับ
วงเงินค่าซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็น สินค้าเพือ่ การศึกษาและวัตถุดบิ เพือ่ การเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และร้านอืน่ ๆ ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด โดยจะได้รบั เงินตัง้ แต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ดังนี้
(๑) ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีม่ รี ายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รบั วงเงินเพิม่ เติม
จ�ำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
(๒) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้รับวงเงินเพิ่มเติม จ�ำนวน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
โดยได้ด�ำเนินการมาแล้วในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการปรับเปลีย่ นการเพิม่ วงเงินค่าซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นฯ
รายเดือน (๒๐๐/๑๐๐ บาท/คน/เดือน) ส�ำหรับระยะเวลาคงเหลืออีก ๔ เดือน (เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
๒๕๖๑) เป็นการโอนเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ
แทน ด้วยจ�ำนวนเงินเท่าเดิมกับที่เคยได้รับ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถน�ำเงิน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ โดยขยายระยะเวลาการด�ำเนินมาตรการฯ ออกไปอีก ๖
เดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒ โดยผูม้ สี ทิ ธิยงั คงได้รบั เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอัตราเดิม
๓) มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ จ�ำนวน ๔ มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน�ำ้ ประปา มีขอ้ ก�ำหนด ดังนี้ (๑) กรณีคา่ ไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน ๒๓๐ บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน (๒) กรณีค่าน�้ำประปา ให้ใช้น�้ำประปาในวงเงิน ๑๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ทั้งนี้ มีผล
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชย
ค่าไฟฟ้าและน�้ำประปาเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจ�ำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ช�ำระไว้ตามจริง
รายละเอียดการด�ำเนินการ ค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิจากมาตรการ ค่าไฟฟ้า
ฟรี (ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน) ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟรีตามมาตรการเดิม
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หากใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วย/เดือน ให้ใช้สทิ ธิตามตามวงเงินในมาตรการนี้ ซึง่ ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน
๒๓๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินทีก่ ำ� หนด ผูม้ สี ทิ ธิตอ้ งเป็นผูร้ บั ภาระค่าไฟฟ้าทัง้ หมด (มาตรการ
นี้ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน
กองทัพเรือ) ค่าน�ำ้ ประปา ผูม้ สี ทิ ธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รบั สิทธิชว่ ยเหลือ ค่าน�ำ้ ประปาไม่เกิน ๑๐๐ บาท/
ครัวเรือน/เดือน หากใช้นำ�้ ประปาเกินวงเงินทีก่ ำ� หนด ผูม้ สี ทิ ธิตอ้ งเป็นผูร้ บั ภาระค่าน�ำ้ ประปาทัง้ หมด (มาตรการนี้
ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าน�้ำประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ส�ำหรับการใช้สิทธิตาม
มาตรการนี้ ผู้มีสิทธิจะต้องช�ำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือนที่การไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมภิ าค และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ
มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้
น้อยมีเงินในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติม ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้ง
เดียว) เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยอืน่ เกีย่ วกับสุขภาพ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ทีม่ ีรายได้น้อย (อายุครบ ๖๕ ปีขนึ้ ไป) เพื่อบรรเทาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นจ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้ง
เดียว) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ ๖๐ ปีขึ้นไป
เพื่อบรรเทาค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเป็นจ�ำนวน ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่าง
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ให้กับผู้มีสิทธิ
๔) มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการ
28

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยฯ เป็นการชดเชยเงินโดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อย ได้
ช�ำระราคาสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ผ่านเครือ่ ง
EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า ค�ำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบก�ำกับภาษี
(Point of Sale : POS) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาประมวลผลคัดแยกจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้มีรายได้น้อย
ได้ช�ำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจริงในแต่ละเดือน โดยกันไว้ร้อยละ ๑ ซึ่งเป็นภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ย
ได้ชำ� ระราคาสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ ๖ ให้น�ำมาจ�ำแนกข้อมูลออกเป็น
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๕ เพื่อการใช้จ่าย และส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๑ เพื่อการออม โดยเงินชดเชยที่ผู้มีรายได้
น้อยจะได้รับทั้ง ๒ ส่วน เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะ
โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยกรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
๕) มาตรการปรับการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เป็นการแบ่งเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ และ
เติมเงินเข้าวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (๓ เดือน)
โดยผู้ที่ได้รับวงเงิน ๓๐๐ บาท แบ่งเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นฯ ๑๐๐ บาท และกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ๒๐๐ บาท และผู้ที่ได้รับวงเงิน ๒๐๐ บาท แบ่งเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จ�ำเป็นฯ ๑๐๐ บาท และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ๑๐๐ บาท
๖) มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการและการด�ำเนินการของมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ�ำนวน ๔ มาตรการ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
มาตรการเพิม่ เบีย้ คนพิการ เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีเ่ ป็นผูพ้ กิ ารให้ได้รบั เบีย้ ผูพ้ กิ ารเพิม่ ขึน้ จากเดิม
ซึง่ จะช่วยบรรเทาค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐๐ บาต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๕ เดือน ตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการเท่านั้น
โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกร
ในช่วงทีร่ ายได้เกษตรกรหดตัว ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ปุย๋ ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอืน่ ๆ เป็นจ�ำนวน
เงิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ได้รบั ครัง้ เดียว) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยของพ่อแม่ชว่ งเปิดปีการศึกษา เพือ่ ช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์
การศึกษาช่วงเปิดการศึกษาเพิม่ เติมจากการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ เป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐๐ บาทต่อบุตร ๑ คน (ได้รับครั้งเดียว) ซึ่งจะให้สิทธิตามจ�ำนวนบุตรผ่าน
แม่หรือพ่อที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและรักษา
ก�ำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จ�ำเป็นในร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน (เดิมได้วงเงิน ๓๐๐ บาท ให้เพิ่มอีก ๒๐๐
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บาท หรือ เดิมได้วงเงิน ๒๐๐ บาท ให้เพิ่มอีก ๓๐๐ บาท) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๗) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๔ มาตรการ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
และรักษาก�ำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ทรุดตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการมอบเงินช่วยเหลือส�ำหรับผูส้ งู อายุทถี่ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ บรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยในชีวติ
ประจ�ำวันเพิ่มเติมให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุครบ ๖๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ
เพิม่ อีกจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
มาตรการช่วยเหลือการเลีย้ งดูบตุ รแก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีไ่ ด้รบั สิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพือ่
การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพือ่ บรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยในการ
เลีย้ งดูบตุ รให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยทีถ่ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีไ่ ด้รบั สิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็ก
แรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ทีด่ แู ลบุตรและเด็กเล็กทีม่ อี ายุ ๐ ถึง ๖ ปี
โดยให้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติม จ�ำนวน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ
๒.๖ ผลการด�ำเนินงานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๖.๑ ผลการใช้จา่ ยเงินของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ)
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถแบ่งเป็นการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผมู้ บี ตั รฯ
เพื่อสนับสนุนเงินค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรฯ ดังนี้ ได้ใน ๒ รูปแบบ
ดังนี้
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๑) สวัสดิการที่ไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ และงบประมาณที่ใช้จัดสรร
สวัสดิการ ดังนี้
ตารางที่ ๔: รายละเอียดสวัสดิการทีไ่ ม่ได้กำ� หนดระยะเวลาและงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒
ที่

สวัสดิการ

๑ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

จำ�นวนคน (คน) ๑

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๑๒,๖๘๖,๖๙๗      ๔๑,๓๖๗,๔๒๘,๖๖๓.๗๖

๒ วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

๔๔๖,๓๓๕          ๒๓๙,๘๙๕,๕๐๐.๐๖

๓ วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า

๕๓๗,๑๑๘          ๕๙๐,๒๘๖,๘๕๙.๕๒

๔ วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำ�กัด (บขส.)
๕ วงเงินค่าโดยสารรถไฟ
รวมทั้งสิ้น

๔๔,๕๘๗          ๑๘๘,๒๔๙,๐๒๗.๓๖
๒๐๔,๕๑๒          ๒๙๐,๐๙๕,๐๕๘.๒๐
๑๓,๙๑๙,๒๔๙      ๔๒,๖๗๕,๙๕๕,๑๐๘.๙๐

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ : ๑. จ�ำนวนคนที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นค่าเฉลี่ย ตามช่วงเวลาแต่ละมาตรการ
๒. งบประมาณที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๒

๒) สวัสดิการทีก่ ำ� หนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ และงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการ ดังนี้
ตารางที่ ๕: รายละเอียดสวัสดิการที่ก�ำหนดระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้จัดสรรสวัสดิการ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒
ที่

สวัสดิการ

จำ�นวนคน (คน) ๑

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ ๑ - ๒)

๕,๗๗๐,๙๐๗,๓๐๐.๐๐

   ๕,๗๗๐,๙๐๗,๓๐๐.๐๐

๒ มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี
ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๗,๑๙๓,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

๗,๑๙๓,๔๖๓,๕๐๐.๐๐

๓ มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทาง
ไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น

๓,๒๙๕,๘๔๕,๐๐๐.๐๐

๓,๒๙๕,๘๔๕,๐๐๐.๐๐

๔ มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

๘๓๖,๖๐๘,๘๐๐.๐๐

        ๓๖,๖๐๘,๘๐๐.๐๐

๕ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

๖๖๗,๔๖๗,๔๘๐.๓๑

        ๖๗,๔๖๗,๔๘๐.๓๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ ๕: รายละเอียดสวัสดิการที่ก�ำหนดระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้จัดสรรสวัสดิการ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ (ต่อ)
ที่

สวัสดิการ

จำ�นวนคน (คน) ๑

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๖ มาตรการบรรเทาภาระค่าน�้ำประปา

๑๗,๓๑๕,๕๖๗.๔๙

          ๗,๓๑๕,๕๖๗.๔๙

๗ มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจาก
จำ�นวนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ระยะที่ ๑ - ๒)

๔๒,๐๓๘,๑๘๒.๔๐

          ๒,๐๓๘,๑๘๒.๔๐

๘ มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ

๑,๐๖๖,๕๔๘,๐๐๐.๐๐

๑,๐๖๖,๕๔๘,๐๐๐.๐๐

๙ มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ให้แก่เกษตรกร

๔,๐๑๙,๗๘๒,๐๐๐.๐๐

๔,๐๑๙,๗๘๒,๐๐๐.๐๐

๑๐ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่
ช่วงเปิดปีการศึกษา

๑,๓๑๐,๓๔๗,๕๐๐.๐๐

๑,๓๑๐,๓๔๗,๕๐๐.๐๐

๑๔,๐๔๒,๖๐๑,๐๐๐.๐๐

๔,๐๔๒,๖๐๑,๐๐๐.๐๐

๔,๖๐๔,๐๕๕,๕๐๐.๐๐

   ๔,๖๐๔,๐๕๕,๕๐๐.๐๐

๒๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐

     ๒๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐

๗,๓๙๒,๑๘๖,๘๐๐.๐๐

  ๗,๓๙๒,๑๘๖,๘๐๐.๐๐

๑๑ มาตรการพยุงการบริโภคของ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๑๒ มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำ�หรับผู้สูงอายุ
๑๓ มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร
๑๔ การปรับการเติมเงินรายเดือน
วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
รวม

๕๐,๔๗๙,๔๖๖,๕๓๐.๒๐

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ : ๑. จ�ำนวนคนที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นค่าเฉลี่ย ตามช่วงเวลาแต่ละมาตรการ
๒. งบประมาณที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๒

บาท
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รวมการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ ส�ำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผม้ ู บี ตั รฯ รวมทัง้ สิน้ ๙๓,๑๕๕,๔๒๑,๖๓๙.๑๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๒.๖.๒ ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ (มาตรการฯ) ซึ่งมุ่งเน้น
การพั ฒ นาที่ ต รงตามความจ�ำเป็นและความประสงค์ ข องผู ้ มีบั ตรฯ แต่ ละราย (Personalized Plan)
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ มี บั ต รฯ มี ก ารพั ฒ นาตนเองจนสามารถมี ง านท� ำ  มี ร ายได้ เ ป็ น ของตนเอง และน� ำ ไปสู ่
การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตโดยการผ่านการพัฒนาใน ๔ มิติ (การมีงานท�ำ  การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ในระบบ และการเข้ า ถึ ง สิ่ ง จ� ำ เป็ น พื้ น ฐาน) รวมทั้ ง มี ผู ้ ดู แ ลผู ้ มี บั ต รฯ (Account
Officer: AO) เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรฯ เป็นรายบุคคล อีกทั้ง
ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการท�ำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) มาตรการฯ ระยะที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
ผูม้ บี ตั รฯ เข้าร่วมมาตรการฯ จ�ำนวน ๔,๑๔๕,๓๙๗ ราย ซึง่ ได้รบั การพัฒนาจากหน่วยงานพัฒนา๑ แล้ว
จ�ำนวน ๓,๒๖๗,๙๔๑ ราย และจากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรฯ ข้อมูล ณ สิ้นปี
๒๕๖๑ สามารถติดตามได้ จ�ำนวน ๒,๖๐๗,๑๙๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่พัฒนาแล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงานพัฒนา ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.)
ธนาคารออมสิน กองทุนการออมแห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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ตารางที่ ๖: รายได้ก่อนและหลังเข้ารับการพัฒนาตามมาตรการฯ

๑. ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๒. เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

จำ�นวนผู้มีบัตรฯ (ราย)
ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา
ลดลง/เพิ่มขึ้น
๒,๐๕๓,๕๖๙
๑,๐๔๐,๘๔๒ ลดลง ๑,๐๑๒,๗๒๗
๕๕๓,๖๒๖
๑,๔๕๑,๒๓๗ เพิ่มขึ้น ๘๙๗,๖๑๑

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๓. เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
รวม

๒,๖๐๗,๑๙๕

ช่วงรายได้

๑๑๕,๑๑๖
๒,๖๐๗,๑๙๕

เพิ่มขึ้น ๑๑๕,๑๑๖

ที่มา: จัดเก็บและบันทึกข้อมูลโดย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในฐานะคณะท�ำงานและเลขานุการของคณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ�ำอ�ำเภอ หรือเรียกว่า “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.)” ผ่านระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๒) มาตรการฯ ระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการฯ ระยะที่ ๒ โดยให้คงหลักการและ
โครงสร้างการด�ำเนินการเช่นเดียวกับการด�ำเนินมาตรการฯ ระยะที่ ๑ และขยายระยะเวลามาตรการฯ ระยะที่ ๑
ต่อไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาส�ำหรับ
มาตรการฯ ระยะที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๒.๑) กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ ๑ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามีจ�ำนวนทั้งสิ้น
๘๗๗,๔๕๖ ราย ซึง่ ได้ดำ� เนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แล้วจ�ำนวน ๔๓๖,๐๖๒ ราย แบ่งเป็นผูท้ สี่ ามารถติดต่อ
ได้จ�ำนวน ๓๐๑,๕๒๔ ราย และผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ (เช่น กรณีเสียชีวิต ต้องโทษจ�ำคุก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
เป็นต้น) จ�ำนวน ๑๓๔,๕๓๘ ราย โดยผู้ที่ติดต่อได้และเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานพัฒนา๑ แล้วเสร็จ มีจ�ำนวน
๑๙๔,๐๔๑ ราย และมีผลการพัฒนาแบ่งออกตามระดับรายได้ ดังนี้

๑

หน่วยงานพัฒนา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
พัฒนาชุมชน) ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗: รายได้ก่อนและหลังเข้ารับการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ตามมาตรการฯ ระยะที่ ๒
ช่วงรายได้
๑. ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๒. เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ก่อนพัฒนา
๑๕๖,๒๖๔
๓๗,๗๗๗

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๓. เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
รวม

๑๙๔,๐๔๑

จำ�นวนผู้มีบัตรฯ (ราย)
หลังพัฒนา
ลดลง/เพิ่มขึ้น
๘๓,๐๔๕
ลดลง ๗๓,๒๑๙
๑๐๓,๓๒๘
เพิ่มขึ้น ๖๕,๕๕๑
๗,๖๖๘
๑๙๔,๐๔๑

เพิ่มขึ้น ๗,๖๖๘

ทีม่ า: จัดเก็บและบันทึกข้อมูลโดย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในฐานะคณะท�ำงานและเลขานุการของทีม ปรจ. ผ่านระบบของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒) กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ผู้ท่ีผ่านการพัฒนามาตรการฯ ระยะที่ ๑ แล้วแต่ยังมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
บาทต่อปี มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ๑,๐๔๐,๘๔๒ ราย เพือ่ ให้สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพ จนสามารถประกอบอาชีพ
ให้มีรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งได้ด�ำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แล้วจ�ำนวน ๓๗๐,๑๔๔ ราย
แบ่งเป็นผู้ที่สามารถติดต่อได้ จ�ำนวน ๒๙๗,๒๗๗ ราย และผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ (เช่น กรณีเสียชีวิต ต้องโทษ
จ�ำคุก เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น) จ�ำนวน ๗๒,๘๖๗ ราย โดยผู้ท่ีติดต่อได้และเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงาน
พัฒนา๒ แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒๗๗,๓๙๐ ราย และมีผลการพัฒนาแบ่งออกตามระดับรายได้ ดังนี้
ตารางที่ ๘: รายได้ก่อนและหลังเข้ารับการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ตามมาตรการฯ ระยะที่ ๒
ช่วงรายได้
๑. ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๒. เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ก่อนพัฒนา
๒๗๗,๓๙๐
-

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๓. เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
รวม

๒๗๗,๓๙๐

จำ�นวนผู้มีบัตรฯ (ราย)
หลังพัฒนา
ลดลง/เพิ่มขึ้น
๑๑๐,๔๑๑
ลดลง ๑๖๖,๙๗๙
๑๕๕,๕๔๓
เพิ่มขึ้น ๑๕๕,๕๔๓
๑๑,๔๓๖
๒๗๗,๓๙๐

เพิ่มขึ้น ๑๑,๔๓๖

ที่มา: จัดเก็บและบันทึกข้อมูลโดย ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในฐานะคณะท�ำงานและเลขานุการของทีม ปรจ.  ผ่านระบบของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒

หน่วยงานพัฒนา ได้แก่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
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๓

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายของ
กองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

๓. ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายของ
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
การด�ำเนินการจัดประชารัฐ มีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายของกองทุนฯ ดังนี้
๓.๑ ผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ

๓.๑.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มีเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ควร
จะได้รับสิทธิ ได้แก่ มีรายได้ มีทรัพย์สินทางการเงิน และมีอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงท�ำให้ผู้ที่
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงและสมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากภาครัฐ ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๔.๖ ล้านคน ท�ำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการ เมือ่ เปรียบเทียบกับการจัดสรรสวัสดิการ
ให้แก่ผลู้ งทะเบียนทุกคนทีเ่ ข้ามาลงทะเบียนตามโครงการฯ และแสดงตนว่าเป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด (Self-declared) ท�ำให้การบรรเทาภาระค่าครองชีพ และการด�ำเนินมาตรการฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑.๒ รัฐบาลได้ด�ำเนินการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ อย่างรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้
เนือ่ งจากเป็นการเติมวงเงินในบัตรฯ โดยไม่ใช้เงินสด ไม่ผา่ นคนกลาง มีวงเงินสม�ำ่ เสมอ และเข้าตรงเวลาทุกเดือน
ซึ่งผู้มีบัตรฯ จะต้องน�ำไปใช้จ่ายยังร้านค้าที่ก�ำหนด เช่น ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (เปลี่ยน
ชื่อจากร้านธงฟ้าประชารัฐ) จ�ำนวนประมาณ ๘๙,๐๖๓ ร้านค้าทั่วประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ร้านก๊าซ
หุงต้มทีก่ ระทรวงพลังงานก�ำหนด บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จ�ำนวน ๑๔.๖ ล้านคน ท�ำให้เงินที่ภาครัฐใช้จัดสรรสวัสดิการกว่า ๙๓,๑๔๗ ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่รวั่ ไหล ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และใช้จา่ ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.๒ ผลต่อความยากจน

๓.๒.๑ การจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ ช่วยลดความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่ง
จากข้อมูลของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เส้นความยากจนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๑
อยู่ท่ี ๒,๗๑๐ บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของสวัสดิการพื้นฐานที่จัดสรรให้ผ่านบัตรฯ ได้แก่ ค่าซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนลดค่าซือ้ ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ
และการจัดสรรสวัสดิการอื่น ๆ อยู่ที่ ๒,๙๒๗.๕๐ บาทต่อคนต่อเดือน และหากผู้มีบัตรฯ เข้าร่วมมาตรการฯ
จะได้รับวงเงินสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓,๐๙๐ บาทต่อคนต่อเดือน (แผนภาพที่ ๓) ซึ่งพ้นเส้นความยากจน
โดยถือเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายของบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าอุปโภคที่จ�ำเป็นพื้นฐานขั้นต�่ำของการ
ด�ำรงชีพของประชาชน
๓.๒.๒ ผลจากการด�ำเนินมาตรการฯ ท�ำให้ผมู้ บี ตั รฯ ทีเ่ ข้ารับการพัฒนาพ้นจากเส้นความยากจน
(ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี) จ�ำนวน ๑,๒๕๒,๙๒๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๖ ๗ และ ๘
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แผนภาพที่ ๓: มูลค่าของสวัสดิการที่จัดสรรให้ผ่านบัตรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(หน่วย: บาท/คน/เดือน)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดท�ำโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๓.๓ ผลต่อผู้มีรายได้น้อย

จากข้อมูลตามโครงการส�ำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่ง
เก็บข้อมูลและประมวลผลจากผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๐.๖๔ ล้านคน พบว่า ผู้ลงทะเบียน
ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๕ อันดับแรก (แผนภาพที่ ๔) ได้แก่
๑) ลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น�้ำประปา (ร้อยละ ๘๒.๑)
๒) ลดภาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน (ร้อยละ ๖๖.๔)
๓) ลดภาระค่ารักษาพยาบาล สุขภาพ (ร้อยละ ๔๗.๒)
๔) เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา (ร้อยละ ๓๙.๕)
๕) ลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาลูกหลาน (ร้อยละ ๓๐.๗)
ภาครัฐก็ได้นำ� ข้อมูลจากการส�ำรวจดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการแก่ผมู้ บี ตั รฯ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการ เหมาะสม และจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของประชาชน ได้แก่ มาตรการบรรเทาภาระ
ค่าไฟฟ้าและน�้ำประปา มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา
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แผนภาพที่ ๔: สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ๕ อันดับแรก
ลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น�้ำประปา

(หน่วย: ร้อยละ)

๘๒.๑
๖๖.๔

ลดภาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน
๔๗.๒

ลดภาระค่ารักษาพยาบาล สุขภาพ
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา

๓๙.๕
๓๐.๗

ลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาลูกหลาน

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

นอกจากนี้ จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๕,๔๕๙ คน ครอบคลุมทุกจังหวัด เพศ ช่วงอายุ และอาชีพ ของ สศค. ร่วมกับ
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สามารถแยกตามขนาดของจังหวัดได้ ดังนี้
ตารางที่ ๙: จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจตามขนาดจังหวัด
ขนาดจังหวัด๑

จำ�นวนที่ต้องการ

จำ�นวนผูต้ อบแบบสำ�รวจ

คิดเป็นร้อยละ

S

๑,๔๐๐

๒,๔๒๓

๑๕.๗

M

๔,๔๘๐

๕,๙๕๑

๓๘.๕

L

๒,๔๒๐

๒,๗๙๗

๑๘.๑

XL

๔,๒๐๐

๔,๒๘๘

๒๗.๗

รวม

๑๒,๕๐๐

๑๕,๔๕๙

๑๐๐
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑

หมายเหตุ ก�ำหนดขนาดจังหวัด S M L XL โดยแบ่งตามจ�ำนวนผู้มีบัตรฯ ในแต่ละจังหวัด ดังนี้
๑. ขนาดจังหวัด S มีจ�ำนวนผู้มีบัตรฯ ต�่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน
๒. ขนาดจังหวัด M มีจ�ำนวนผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน
๓. ขนาดจังหวัด L มีจ�ำนวนผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๑ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ คน
๔. ขนาดจังหวัด XL มีจ�ำนวนผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ คน ขึ้นไป

การวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยต่อบัตรฯ พบว่า ในภาพรวมผู้มีรายได้น้อยร้อยละ ๕๘.๐
มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับพอใจมาก (แผนภาพที่ ๕) และเมือ่ วัดระดับความพึงพอใจของผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ต่อบัตรฯ แยกตามระดับรายได้ พบว่า ผูไ้ ม่มรี ายได้รอ้ ยละ ๕๙.๘ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับพอใจมาก
ผูม้ รี ายได้ตงั้ แต่ ๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี พบว่า ผูไ้ ม่มรี ายได้รอ้ ยละ ๕๖.๙ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับ
พอใจมาก และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี พบว่า ผู้ไม่มีรายได้ร้อยละ ๕๙.๕ มีความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับพอใจมาก (แผนภาพที่ ๖)
40
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แผนภาพที่ ๕: ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยต่อบัตรฯ
๑%

(หน่วย: ร้อยละ)

๑๐%

- ไม่พอใจมาก
- ไม่พอใจ
- เฉยๆ

๓๐%

๕๘%

- พอใจ
- พอใจมาก
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนภาพที่ ๖: ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยต่อบัตรฯ แยกตามระดับรายได้
๕๙.๗๘๘๙

๖๐.๐
๔๕.๐

๒๘.๗๔๒๘

๓๐.๐
๑๕.๐

๙.๙๓๒๘
๐.๘๖๓๗
๐.๖๗๐
๐.๐
ไม่มีรายได้

๕๖.๘๙๒๓
๓๐.๘๔๑

๑๐.๙๘๕๓
๑.๐๖๙๙
๐.๒๑๑
๑-๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ไม่พอใจมาก

ไม่พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

๕๙.๔๕๒๙

๓๐.๔๖๖๖
๙.๓๓๑๑
๐.๕๙๙๖
๐.๑๔๙๙
๓๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
เฉยๆ

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยต่อสวัสดิการที่จัดสรรผ่านบัตรฯ ในระดับ “พอใจมาก
ที่สุด” พบว่า ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจต่อร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (เปลี่ยนชื่อ
จากร้านธงฟ้าประชารัฐ) (ร้อยละ ๔๕.๐) มากที่สุด รองลงมาเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) (ร้อยละ
๔๑.๓) ก๊าซหุงต้ม (ร้อยละ ๑๕.๘) ค่าโดยสารรถ บขส. (ร้อยละ ๖.๘) ค่ารถไฟ (ร้อยละ ๖.๕) และค่าโดยสารรถเมล์
และรถไฟฟ้า (ร้อยละ ๔.๘) ตามล�ำดับ (แผนภาพที่ ๗)
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แผนภาพที่ ๗: ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยต่อสวัสดิการที่จัดสรรผ่านบัตรฯ ในระดับ “พอใจมากที่สุด”
(หน่วย: ร้อยละ)

ธงฟ้าประชารัฐ

๔๑.๓

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
๑๕.๘

ก๊าซหุงต้ม
ค่าโดยสาร บขส.

๖.๘

ค่าโดยสารรถไฟ

๖.๕

ค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า

๔๕

๔.๘
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๓.๔ ผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาเศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ลง และผลของการใช้ จ ่ า ยผ่ า นบั ต รฯ จ� ำ นวน
๑๓๖,๓๘๐.๙ ล้านบาท (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) (ร้อยละ ๐.๘ ของ Nominal
Gross Domestic Product: Nominal GDP) มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ ๓ และ ๔
ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ๒ และ ๓ ปี ๒๕๖๒ ขยายตัวถึงร้อยละ ๕.๒ ๕.๔ ๔.๙ ๔.๖ และ ๔.๒ ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ๓.๖ ๒.๘
๒.๓ และ ๒.๔ ตามล�ำดับ สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนซึ่งได้รับผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจากบัตรฯ ช่วย
ให้เศรษฐกิจในภาพรวมไม่ชะลอตัวลงมากกว่าที่เป็น ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
๓.๕ ผลด้านอื่น ๆ

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังส่งผลประโยชน์ทางอ้อมทีไ่ ม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ๔ ประการ ดังนี้
๓.๕.๑ ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลของผู้มีรายได้น้อยจ�ำนวน ๑๔.๖ ล้านคน ท�ำให้รัฐบาลสามารถ
น�ำมาสร้างโครงการบูรณาการข้อมูลมหัต (Big Data) และแผนภาพสรุปข้อมูล (Visualization Dashboard)
เพื่อใช้วิเคราะห์เชิงลึก น�ำไปปรับปรุงนโยบายบรรเทาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๓.๕.๒ รัฐบาลสามารถน�ำพาประชาชนจ�ำนวน ๑๔.๖ ล้านคน ก้าวข้ามก�ำแพงของโลกดิจทิ ลั ไปสู่
สังคมดิจทิ ลั (Digital Society) และสังคมเศรษฐกิจทีป่ ราศจากเงินสด (Cashless Society) ได้แล้ว โดยผูม้ รี ายได้
น้อยสามารถใช้จ่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสด
๓.๕.๓ ภาครัฐก้าวข้ามก�ำแพงของโลกดิจทิ ลั โดยการน�ำเทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั มาช่วยในการด�ำเนิน
นโยบาย และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงานตรวจสอบ
๓.๕.๔ Big Data ที่ได้ถือเป็นเครื่องมือในการชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือได้เป็น
รายจังหวัด รายอ�ำเภอ รายต�ำบล และรายบุคคลในกลุม่ ต่างๆ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารบูรณาการกับหน่วยงานส่วนกลางและ
ในพื้นที่
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๔

รายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานการเงิน
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