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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวสิ ยั ทัศน์เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนไทยให้หลุดพ้นความยากจน และมีพันธกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนในโครงการทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ โดยการน�ำข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง (Targeting) ไปยังผูท้ สี่ มควร
ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงการคลังได้ด�ำเนินการในการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๖๐๙,๔๑๔ คน โดยยังคงมีการจัดสวัสดิการเพื่อบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลา
ของมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปา และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ขอ้ มูลจากจ�ำนวนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ มู้ รี ายได้นอ้ ยได้ชำ� ระ เพือ่ บรรเทา
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน�ำ้ ประปา และเพือ่ ช่วยลดภาระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ  และเป็นการสนับสนุนให้มจี ำ� นวนผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ มากขึน้ รวมถึงเป็นส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด
การจัดสวัสดิการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม โดยมูลค่าเฉลี่ยของสวัสดิการที่จัดสรรสวัสดิการตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจ�ำนวนเงินเฉลี่ย ๒,๕๕๓.๓๓ บาทต่อคนต่อเดือน
ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากเส้นความยากจนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ อยูท่ ี่ ๒,๗๖๓ บาทต่อคนต่อเดือน
(ข้อมูลส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยในการได้มาซึง่ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็น
พืน้ ฐานขัน้ ต�ำ่ ของการด�ำรงชีพของประชาชน
นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม ยังเป็นส่วนส�ำคัญในการลดการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย อันเนือ่ งมาจากผลกระทบ
เชิงลบจากหลากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาถึ ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในช่วงไตรมาสที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และยาวนานจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อภาวะ
การบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย ดังนั้น การจัดสรรสวัสดิการที่ช่วยบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงช่วยให้ผมู้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐสามารถผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ปได้
และในขณะเดียวกัน การออกมาตรการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเห็นได้จากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงขยายตัวสูงกว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศที่แท้จริงในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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ส�ำหรับปี ๒๕๖๓ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ยังคงมุง่ มัน่
พัฒนาการน�ำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ
ผ่านการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์เชิงลึกในการปรับปรุงนโยบายบรรเทาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้มาตรการต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ลดความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในสั ง คมให้ แ ก่ ประชาชนผู ้ มีร ายได้ น้ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
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๑

ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลทัว
่ ไป

๑.๑ ความเป็นมา

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (พระราชบัญญัติฯ) โดยก�ำหนดให้ตั้งไว้
ที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชน
ในภาวะล�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
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
๒. การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กร
สาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�ำบากทุกประเภท
๓. การด�ำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคมให้ความเห็นชอบ
๑.๒ โครงสร้างการบริหารกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

๑.๒.๑ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ตามมาตรา ๔ และ
มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
(คณะกรรมการฯ) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอ�ำนาจดังนี้
องค์ประกอบ
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ                               
๓) กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่น อันจะเป็นประโยชน์แก่การ
จัดประชารัฐสวัสดิการ
ให้ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงการคลังคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการและ
แต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานจ�ำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยกระทรวงการคลังได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัด
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการ ดังนี้
๑) รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๓) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน้าที่และอ�ำนาจ
๑) เสนอนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือในการด�ำรงชีพและเพิม่ ศักยภาพให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยตามโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการ
แห่งรัฐ เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางโดยการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีจ่ ำ� เป็น
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒) พิจารณาการสนับสนุนโครงการทีใ่ ห้บริการทางสังคมทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�ำบากทุกประเภทเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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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
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐทีถ่ กู ต้องและเป็นปัจจุบนั เพือ่ ใช้ในการจัดประชารัฐสวัสดิการการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
และการประเมินผลการด�ำเนินการ ได้อย่างเหมาะสม
๔) ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบข้อมูล และติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๕) ประเมินผลการด�ำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๘) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือการจัดประชารัฐสวัสดิการที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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 และอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑.๒.๒  คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
องค์ประกอบ
๑) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒) ที่ปรึกษาหรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔) ผู้แทนส�ำนักงานส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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๒) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๓) เสนอนโยบาย แผนการด�ำเนินการ มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ ที่เป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ต่อคณะกรรมการฯ พร้อมจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�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�ำรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการฯ
๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
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 ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ ข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 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
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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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

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

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

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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๒

ผลการด�ำเนินงาน

๒. ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหาความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้ อยูก่ บั ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน ดังจะเห็นจากตัวชีว้ ดั
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำต่างๆ เช่น สัดส่วนรายได้ประชากร (Quintile by Income) จ�ำนวนคนจน
(Poverty Headcount) สัดส่วนคนจน (Poverty Incidence) ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap Ratio)
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) เป็นต้น หรือจะเห็นได้จาก ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐใช้งบ
ประมาณจ�ำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ โดยจัดสรรสวัสดิการสังคมตลอดช่วง
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการส�ำหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้าน
สุขภาพ สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี การก�ำหนดนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และสนับสนุนสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดและอาจไม่ตรงกลุม่ เป้าหมาย
เนื่องจากข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายสวัสดิการกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลหรือครอบครัวที่มีการตรวจสอบและบูรณาการข้ามหน่วยงาน อีกทั้งรูปแบบของ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือมักไม่เฉพาะเจาะจง และครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จ�ำนวนมากหรือ
เรียกว่า “นโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (Universal Policy)”
รัฐบาลได้เริม่ ด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) มาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๙ ซึง่ ถือ
เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของการปฏิรปู การด�ำเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย เนือ่ งจากสามารถ
ระบุตวั ตนของผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้อย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐ
อย่างแท้จริง (Truly Deserving) หรือเรียกว่า “นโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
(Targeted Policy)” โดยการด�ำเนินการที่โครงการฯ ที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ การลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่ อสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รับทราบโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ และคณะรัฐมนตรี
มีมติเมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับทราบรายงานผลโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ และรับทราบแนวทางการด�ำเนิน
โครงการฯ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการให้
เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาความยากจนในสังคมไทยและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ โครงการฯ ได้มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูม้ าลงทะเบียนไว้เพือ่ ใช้ในการระบุตวั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยไว้ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) สัญชาติไทย
๒) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ
๓) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) สัญชาติไทย
๒) อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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๓) ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
๔) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือมี
ทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
๕) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
๕.๑.๑) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
(๑) บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางวา
(๒) ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน ๓๕ ตารางเมตร
๕.๑.๒) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน
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 เนื่องจากพบปัญหาผู้ที่ควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) แต่ไม่ได้รับ
บัตรฯ (Exclusion Error) บางส่วน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ
และแนวทางการด�ำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่ม
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียน
ตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทาง
มาลงทะเบียนทีห่ น่วยลงทะเบียนได้ เพือ่ รวบรวมผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีส่ มควรได้รบั ความช่วยเหลือผ่านบัตรฯ มาเข้าร่วม
โครงการฯ โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มาลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับโครงการฯ ปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ มีสรุปจ�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 เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๒: จ�ำนวนผูม้ าลงทะเบียน ผูผ้ า่ นคุณสมบัติ และผูไ้ ม่ผา่ นคุณสมบัติ ในโครงการฯ ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
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

การดำ�เนินการ

ผลการตรวจสอบสิทธิ

ที่มา: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๒ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรมีคณ
ุ ลักษณะท�ำจากพลาสติก มี Chip และแถบแม่เหล็ก ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับระบบสากลของบัตรที่มีลักษณะและคุณสมบัติเดียวกัน
มีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับจากเดือน/ปีทผี่ ลิต (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ใช้เป็นเครือ่ งมือในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ทัง้ ในภาคการขนส่งและนอกภาคการขนส่ง รวมทัง้ ยืนยันสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกครัง้ นอกจาก
นี้บัตรยังมีคุณสมบัติเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถเติมเงินลงในบัตรได้ และถอนเงินในส่วน
ทีเ่ ติมนีเ้ ป็นเงินสดทีเ่ ครือ่ งถอนเงินอัตโนมัติ (เครือ่ ง ATM) หรือสาขาธนาคารได้ โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี ๒ แบบ
ดังนี้
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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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
จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยให้วงเงิน
๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี และ
วงเงิน ๓๐๐ บาท/คน/เดือน ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซ
หุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก�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
๒.๓.๒ วงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรับโอนเงินจากมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิยังสามารถเติมเงินลงในบัตรได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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เครือข่ายธนาคาร อาทิ เคาน์เตอร์สาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) และ Internet Banking โดย
วงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผู้มีสิทธิสามารถน�ำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคาร
กรุงไทยได้ 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
และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กบั
ผู้มีบัตรฯ โดยมีสรุปสาระส�ำคัญปรากฏตามแผนภาพที่ ๒

แผนภาพที่ ๒: การสนับสนุนเงินค่าครองชีพผ่านบัตรฯ

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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รูปแบบที่ ๒ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตรงตามความจ�ำเป็นและ
ความประสงค์ของผู้มีบัตรฯ แต่ละราย (Personalized Plan) โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรฯ มีการพัฒนาตนเองจน
สามารถมีงานท�ำ  มีรายได้เป็นของตนเอง และน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยการผ่านการพัฒนาใน ๔
มิติ (การมีงานท�ำ  การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจ�ำเป็น
พื้นฐาน) รวมทั้งมีผู้ดูแลผู้มีบัตรฯ (Account officer: AO) เพื่อท�ำหน้าที่ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และติดตามผลการ
พัฒนาของผู้มีบัตรฯ เป็นรายบุคคล อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การบูรณาการการท�ำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ในช่วงทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รฯ มาแล้ว ๒ ระยะ ได้แก่ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูม้ บี ตั รฯ ระยะที่ ๑ เริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการจัดสรรสวัสดิการทั้ง ๒ รูปแบบปรากฏตามตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑. การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ
๑.๑ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๑.๑.๑ วงเงิน
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคที่
จำ�เป็นจากร้าน
ธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
(ร้านธงฟ้าฯ)

เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็น สินค้า
เพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบเพื่อ
เกษตรกรรม

๑.๑.๒ วงเงิน
ส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้ม

เพื่อช่วยเหลือ
ด้านพลังงานแก่
ผู้มีบัตรฯ

ผู้มีบัตรฯ
๑๔.๖ ล้านคน

- ๒๐๐ บาท/คน/ ให้วงเงินสิทธิ
เดือน สำ�หรับ
ตั้งแต่ ต.ค.
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
- ๓๐๐ บาท/คน/
เดือน ส�ำหรับ
ผูท้ มี่ รี ายได้ตำ�่ กว่า
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
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

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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มติคณะ
รัฐมนตรี
(ครม.)
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒๙ ส.ค.
๒๕๖๐

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

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

มติ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๑๘ ก.ย.
๒๕๖๑

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

มติ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒๐ พ.ย.
๒๕๖๑

๑.๒ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒.๑ มาตรการ
ชดเชยเงินให้แก่ผู้
มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรฯ โดยใช้
ข้อมูลจากจำ�นวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ผู้มีรายได้น้อยได้
ชำ�ระ (มาตรการ
ชดเชยเงินฯ)

๑.๒.๒ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าไฟฟ้า
และค่าน�้ำประปา

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ ๑๔.๖
ล้านคน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Value Added
Tax: VAT) และ
ส่งเสริมให้เกิด
การออมเงิน
ในกลุ่มของผู้มี
รายได้น้อย
สนับสนุนให้มี
จำ�นวนผู้ประกอบ
การจดทะเบียน
VAT เพิ่มขึ้น
รวมทัง้ ยังเป็นการ
ส่งเสริมการเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด

- ร้อยละ ๕ เพื่อ
การใช้จ่าย
กรมบัญชีกลาง
โอนเงินชดเชย
เข้าบัตรฯ ใน
ช่อง กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์    
(e-Money)

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ
๑๔.๖ ล้านคน
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน

- ค่าไฟฟ้า ต้อง
ใช้ไม่เกิน ๒๓๐
บาท/ครัวเรือน/
เดือน

- ร้อยละ ๑ เพื่อ
การออมกับ
กองทุนการออม
แห่งชาติ
* เงินชดเชย ที่
ผู้มีบัตรฯ จะได้
รับทั้ง ๒ ส่วนเมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่
เกินจำ�นวน ๕๐๐
บาท/คน/เดือน

- ค่าน�้ำประปา
ต้องใช้ไม่เกิน
๑๐๐ บาท/ครัว
เรือน/เดือน
* ในกรณีที่ใช้เกิน
วงเงินที่กำ�หนด          
ผู้มีบัตรฯ ต้อง
เป็นผู้รับภาระเอง
ทั้งหมด
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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(มาตรการ
ช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย
เพิ่มเติม
ผ่านบัตรฯ)

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ
๑.๒.๓ มาตรการ
สนับสนุนค่าใช้
จ่ายในช่วงปลายปี
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนให้ ผู้มีบัตรฯ
ผู้มีรายได้น้อย
๑๔.๖ ล้านคน
มีเงินในการซื้อ
สินค้าและบริการ
เพิ่มเติมในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑

สวัสดิการ
๕๐๐ บาท/คน
(ได้รับครั้งเดียว)

ระยะเวลา

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ในเดือน ธ.ค.
๒๕๖๑

มติ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒๐ พ.ย.
๒๕๖๑

(มาตรการช่วย
เหลือ
๑.๒.๔ มาตรการ เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ ที่มีอายุ ๑,๐๐๐ บาท/คน โอนเงินเข้าบัตรฯ ผู้มีรายได้น้อย
ช่วยเหลือค่า
ค่าใช้จ่ายในการ ตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป (ได้รับครั้งเดียว) ในช่อง
เพิ่มเติม
e-Money
เดินทางไปรับการ เดินทางไปรับการ
ผ่านบัตรฯ)
รักษาพยาบาล
ในเดือน ธ.ค.
รักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น
๒๕๖๑
และใช้จ่ายอื่น
เกี่ยวกับสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สำ�หรับผู้สูงอายุ ดูแลรักษาสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุที่
ที่มีรายได้น้อย
มีรายได้น้อย
ผู้มีบัตรฯ ที่มีอายุ ๔๐๐ บาท/คน/
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เดือน
และเช่าที่อยู่อาศัย
และผู้สูงอายุที่ไม่มี
ที่อยู่อาศัยด้วย

๑.๒.๕ มาตรการ
ช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้านสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อย

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
การหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจ

ปรับวงเงิน
ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค
ที่จำ�เป็นจาก
ร้านธงฟ้าฯ จาก
๒๐๐/๓๐๐บาท/
คน/เดือน เหลือ
๑๐๐ บาท/
คน/เดือน และ
เติมเงินส่วนต่าง
๑๐๐/๒๐๐ บาท/
คน/เดือน เข้า
บัตรฯ ในช่อง
e-Money

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ธ.ค. ๒๕๖๑ ก.ย. ๒๕๖๒
โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ก.พ. - เม.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
รับทราบและ
เห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ม.ค.
๒๕๖๒

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

๑.๒.๗ มาตรการ เพื่อให้ผู้มี
เพิ่มเบี้ยคนพิการ รายได้น้อยที่เป็น
คนพิการ และมี
บัตรประจำ�ตัว
คนพิการได้รับ
เบี้ยคนพิการเพิ่ม
ขึ้นจากเดิม ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำ�วัน
การดูแลสุขภาพ
และการเดินทาง

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ผู้มีรายได้น้อยที่ ๒๐๐ บาท/คน/
เป็นคนพิการ และ เดือน
มีบัตรประจำ�ตัว
คนพิการ

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

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๐
เม.ย. ๒๕๖๒
(มาตรการพยุง
เศรษฐกิจใน
ช่วงกลางปี
๒๕๖๒)

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๐
เม.ย. ๒๕๖๒
(มาตรการพยุง
เศรษฐกิจใน
ช่วงกลางปี
๒๕๖๒)

๑.๒.๘ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้แก่
เกษตรกร

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าปุ๋ยยาฆ่าแมลง
และปัจจัยการ
ผลิตอืน่ ๆ ทีจ่ ำ�เป็น
แก่ผู้มีรายได้น้อย
ที่เป็นเกษตรกร

ผู้มีบัตรฯ ที่ระบุ ๑,๐๐๐ บาท/คน
ว่าเป็นเกษตรกรที่ (ได้รับครัง้ เดียว)
ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์
และเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำเท่านั้น
(ไม่รวมลูกจ้างภาค
เกษตรกรรม)

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ใน
เดือนพ.ค. ๒๕๖๒

๑.๒.๙ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
พ่อแม่ช่วง
เปิดปีการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าชุดนักเรียน
และอุปกรณ์การ
ศึกษาช่วงเปิดปี
การศึกษาเพิ่มเติม
จากการช่วยเหลือ
ของกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีอยู่
เดิม

ผู้มีบัตรฯ ที่ระบุว่า ๕๐๐ บาท/บุตร
มีบุตรอายุไม่เกิน ๑ คน
๑๘ ปีบริบูรณ์
(ได้รับครั้งเดียว)
โดยปัจจุบันยัง
มีอายุไม่เกิน ๑๘
ปี (นับจนถึงวันที่
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒)
และต้องเป็น
นักเรียนที่มี
รายชื่อใน
ฐานข้อมูล
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ใน
เดือน พ.ค.
๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑.๒.๑๐
มาตรการพยุงการ
บริโภคของผู้มี
รายได้น้อย

เพื่อช่วยเหลือค่า ผู้มีบัตรฯ
ครองชีพให้แก่
๑๔.๖ ล้านคน
ผู้มีรายได้น้อยและ
รักษากำ�ลังซื้อของ
เศรษฐกิจฐานราก
ไม่ให้ทรุดตัว
มากกว่าที่ควรจะ
เป็นในช่วงกลางปี
๒๕๖๒

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

เพิ่มวงเงินสิทธิค่า
ซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็น
ในร้านธงฟ้าฯ
ตั้งแต่ พ.ค. - มิ.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๐
เม.ย. ๒๕๖๒
(มาตรการพยุง
เศรษฐกิจใน
ช่วงกลางปี
๒๕๖๒)

๑.๒.๑๑
มาตรการพยุงการ
บริโภคของผู้มี
บัตรฯ

ผู้มีบัตรฯ
เพื่อช่วยเหลือ
ค่าครองชีพให้แก่ ๑๔.๖ ล้านคน
ผู้มีรายได้น้อยและ
รักษากำ�ลังซื้อของ
เศรษฐกิจฐานราก
ไม่ให้ทรุดตัว
มากกว่าที่ควรจะ
เป็นในช่วงกลางปี
๒๕๖๒

๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

เพิ่มวงเงินสิทธิค่า
ซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็น
ในร้านธงฟ้าฯ
ตั้งแต่ ส.ค. - ก.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๒๐ ส.ค.
๒๕๖๒

๑.๒.๑๒
มาตรการมอบเงิน
ช่วยเหลือสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่ถือ
บัตรฯ

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำ�วันเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยที่ถือ
บัตรฯ ที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ๕๐๐ บาท/คน/
น้อยที่ถือบัตรฯที่ เดือน
มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ส.ค. - ก.ย.
๒๕๖๒

(มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ ปี
๒๕๖๒)

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

๑.๒.๑๓
มาตรการ
ช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มี
บัตรฯ ที่ได้รับสิทธิ
ภายใต้โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดของกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มี
รายได้น้อยที่ถือ
บัตรฯ ที่ได้รับสิทธิ
ภายใต้โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของ พม.

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

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

ระยะเวลา

หมายเหตุ

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

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

๑.๓ การบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๓.๑ มาตรการ
บรรเทาภาระ
ค่าไฟฟ้าและ
ค่าประปา

เพื่อบรรเทาภาระ ผู้มีบัตรฯ
ค่าใช้จ่ายด้าน
๑๔.๖ ล้านคน
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

- ค่าไฟฟ้า ต้อง
ใช้ไม่เกิน ๒๓๐
บาท/ครัวเรือน/
เดือน
- ค่าน�้ำประปา
ต้องใช้ไม่เกิน
๑๐๐ บาท/ครัว
เรือน/เดือน

โอนเงินเข้าบัตรฯ มติ ครม.
ในช่อง
เมื่อวันที่ ๑
e-Money ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๓

* ในกรณีที่ใช้เกิน
วงเงินที่กำ�หนด
ผู้มีบัตรฯ ต้อง
เป็นผู้รับภาระเอง
ทั้งหมด
๑.๓.๒ มาตรการ เพื่อช่วยลดภาระ ผู้มีบัตรฯ
ชดเชยเงินฯ
VAT ให้แก่
๑๔.๖ ล้านคน
ผู้มีบัตรฯ
สนับสนุนให้มี
จำ�นวนประกอบ
การจดทะเบียน
VAT เพิ่มขึ้น และ
ส่งเสริมการเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด

- ร้อยละ ๕ เพื่อ
การใช้จ่ายกรม
บัญชีกลางโอนเงิน
ชดเชยเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money
ไม่เกินจำ�นวน
๕๐๐ บาท/คน/
เดือน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
พ.ย. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๓: การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

สวัสดิการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เพิ่มวงเงินสิทธิค่า
ซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็น
ในร้านธงฟ้าฯและ
โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง e-Money

มติ ครม.
เห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๙ ม.ค.
๒๕๖๑

๒. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ
๒.๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรฯ
ระยะที่ ๑

เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้มีบัตรฯ เป็นไป
อย่างยั่งยืน ได้แก่
การมีงานทำ�
การฝึกอบรม
อาชีพ และการ
ศึกษาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนใน
ระบบ และการ
เข้าถึงสิ่งจำ�เป็น
พื้นฐาน

กลุ่มผู้มีบัตรฯ
ที่แสดงความ
ประสงค์จะพัฒนา
ตนเองในแบบ
ประเมินและเมนู
การพัฒนา
รายบุคคล

- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้ไม่เกิน
๓๐,๐๐๐บาท ใน
ปี ๒๕๕๙ จะได้
รับวงเงินเพิ่มเติม
จำ�นวน ๒๐๐
บาท/คน/เดือน
- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้สูงกว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๑๐๐
บาท/คน/เดือน

๒.๒ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการพัฒนา เพื่อให้การ
คุณภาพชีวิตผู้มี สนับสนุนและส่ง
บัตรฯ ระยะที่ ๒ เสริมโอกาส
ในการพัฒนา
ตนเองของผู้มี
บัตรฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
และก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ
และการมีรายได้
ของผู้มีบัตรฯ

๑. ผู้เข้าร่วม
- ผู้มีบัตรฯ ที่
มาตรการฯ ที่ยัง มีรายได้ไม่เกิน
ไม่ได้รบั การพัฒนา ๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
๒. ผู้ที่ผ่านการ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
พัฒนาแล้วแต่ยัง
เติมจำ�นวน ๒๐๐
มีรายได้ไม่เกิน
บาท/คน/เดือน
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
- ผู้มีบัตรฯ ที่
มีรายได้สูงกว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๙ จะ
ได้รับวงเงินเพิ่ม
เติมจำ�นวน ๑๐๐
บาท/คน/เดือน

ที่มา:  ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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โอนเงินเข้าบัตรฯ
ในช่อง
e-Money ตั้งแต่
ม.ค. - มิ.ย.
๒๕๖๒

มติ ครม.
รับทราบและ
เห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ม.ค.
๒๕๖๒

๒.๕ มาตรการให้ความช่วยเหลือผูม
้ บ
ี ต
ั รสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนฯ ได้มจี ดั สรรสวัสดิการในการบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ
โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๕.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจาก
ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยให้วงเงิน ๒๐๐
บาทต่อคนต่อเดือน ส�ำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 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
๒.๕.๒ การขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปา
มีข้อก�ำหนด ดังนี้ (๑) กรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (๒) กรณีค่าน�้ำประปา
ให้ใช้น�้ำประปาในวงเงิน ๑๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน
๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าและน�้ำประปาเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจ�ำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ช�ำระไว้ตามจริง
รายละเอียดการด�ำเนินการ ค่าไฟฟ้า ผูม้ สี ทิ ธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีใ่ ช้สทิ ธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี
(ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน) ให้ใช้สทิ ธิคา่ ไฟฟ้าฟรีตามมาตรการเดิมทีม่ อี ยู่
ในปัจจุบัน หากใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๒๓๐
บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่ก�ำหนด ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (มาตรการนี้
ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน
กองทัพเรือ) ค่าน�้ำประปา ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิช่วยเหลือ ค่าน�้ำประปาไม่เกิน ๑๐๐
บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้น�้ำประปาเกินวงเงินที่ก�ำหนด ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับภาระค่าน�้ำประปาทั้งหมด
(มาตรการนี้ใช้สิทธิได้เฉพาะ ค่าน�้ำประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ส�ำหรับ
การใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ผู้มีสิทธิจะต้องช�ำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน�้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจ�ำเดือน
ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค และกิจการ
ไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
๒.๕.๓ การขยายมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ขอ้ มูลจาก
จ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระ ตามมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อช่วยลด
ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นการสนับสนุนให้มีจ�ำนวนผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้
น้อยได้ช�ำระราคาสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ผ่านเครื่องรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ที่มีการเชื่อมต่อระบบที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียด
สินค้า ค�ำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบก�ำกับภาษี (Point of Sale : POS) เพื่อน�ำข้อมูลมาประมวลผลคัดแยก
จ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐไปจริงในแต่ละเดือน และกรมบัญชีกลางจะน�ำเงินร้อยละ ๕ มาจ่ายชดเชยโดยเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ให้กับผู้มีสิทธิ ในวงเงินไม่เกินจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถึงกันยายน ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๑๑ เดือน)  
๒.๖ ผลการด�ำเนินงานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการด�ำเนินงานของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) ตัง้ แต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบรรเทา
ภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรฯ ดังนี้
๒.๖.๑ สวัสดิการทีไ่ ม่ได้กำ� หนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ และงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการ
ดังนี้
ตารางที่ ๓: รายละเอียดสวัสดิการทีไ่ ม่ได้กำ� หนดระยะเวลาและงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่

สวัสดิการ

จำ�นวนคน (คน) ๑

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๑ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

        ๑๓,๗๐๘,๒๓๓ ๔๔,๘๗๑,๔๔๖,๗๒๑.๘๒

๒ วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

            ๗๔๕,๓๗๒

๔๐๒,๓๐๙,๕๙๓.๖๔

๓ วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า

            ๑๘๒,๘๒๗

๓๓๙,๑๐๔,๑๕๑.๑๕

๔ วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำ�กัด (บขส.)

             ๒๘,๔๑๑

๑๒๗,๓๐๙,๓๐๐.๒๐

๕ วงเงินค่าโดยสารรถไฟ

             ๙๐,๖๔๕

๒๒๗,๒๑๙,๗๖๕.๐๒

รวม

๔๕,๙๖๗,๓๘๙,๕๓๑.๘๓

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ : ๑. จ�ำนวนคนที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นค่าเฉลี่ย ตามช่วงเวลาแต่ละมาตรการ
๒. งบประมาณที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓
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ดังนี้

๒.๖.๒ สวัสดิการที่ก�ำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ และงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการ

ตารางที่ ๔: รายละเอียดสวัสดิการทีก่ ำ� หนดระยะเวลา และงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
ที่

สวัสดิการ

จำ�นวนคน (คน) ๑

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๑

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ ๑ - ๒)

๒๓๖

   ๓๑,๔๐๐.๐๐

๒

มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี
ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๕๗

     ๒๘,๕๐๐.๐๐

๓

มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทาง
ไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น

๘

๘,๐๐๐.๐๐

๔

มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

๑

            ๔๐๐.๐๐

๕

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

๓๑๑,๘๙๘

๕๒๔,๕๒๓,๐๔๗.๔๐

๖

มาตรการบรรเทาภาระค่าน�้ำประปา

๓๕,๙๑๘

๑๔๑,๕๑๔,๑๘๑.๓๖

๗

มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจาก
จำ�นวนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ระยะที่ ๑ - ๒)

๖๔๓,๕๑๒

๗๙,๒๙๙,๙๐๒.๕๑

๘

มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ

๔๑

       ๘,๒๐๐.๐๐

๙

มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร

๒๓

    ๒๓,๐๐๐.๐๐

๑๐

มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา

๒๐

    ๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๑

มาตรการพยุงการบริโภคของ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๒๐๒

๒๐๒,๐๐๐.๐๐

๔๕

    ๒๒,๕๐๐.๐๐

๑๒ มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำ�หรับผู้สูงอายุ
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ตารางที่ ๔: รายละเอียดสวัสดิการทีก่ ำ� หนดระยะเวลา และงบประมาณทีใ่ ช้จดั สรรสวัสดิการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ต่อ)
ที่

สวัสดิการ

จำ�นวนคน (คน) ๑

๑๓ มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร
๑๔

การปรับการเติมเงินรายเดือน
วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

จำ�นวนเงิน (บาท) ๒

๑๑

       ๖,๓๐๐.๐๐

๓๘๐

    ๕๐,๕๐๐.๐๐

รวม

๗๔๕,๗๒๗,๙๓๑.๒๗

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ : ๑. จ�ำนวนคนที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นค่าเฉลี่ย ตามช่วงเวลาแต่ละมาตรการ
๒. งบประมาณที่ใช้สิทธิสวัสดิการ เป็นยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓

การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ส�ำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ รวมทั้งสิ้น (๒.๖.๑ + ๒.๖.๒)
๔๖,๗๑๓,๑๑๗,๔๖๓.๑๐ บาท
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29

๓

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายของ
กองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่ อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม

๓. ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายของกองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่ อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

การด�ำเนินการจัดประชารัฐ มีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายของกองทุนฯ ดังนี้
๓.๑

ผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ

๓.๑.๑ โครงการฯ มีเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ ได้แก่ มีรายได้ มีทรัพย์สินทางการเงิน
และมีอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงท�ำให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและสมควร
ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากภาครัฐ ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๔.๖ ล้านคน (๑๓.๘ ล้านคน ณ เดือนกันยายน
๒๕๖๓) ท�ำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสรรสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่เข้ามาลงทะเบียนตามโครงการฯ และแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยตามคุณสมบัติ
กระทรวงการคลัง (Self-declared) ท�ำให้การบรรเทาภาระค่าครองชีพ และการด�ำเนินมาตรการฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑.๒ รัฐบาลได้ดำ� เนินการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ อย่างรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนือ่ งจากเป็น
การเติมวงเงินในบัตรฯ โดยไม่ใช้เงินสด ไม่ผ่านคนกลาง มีวงเงินสม�่ำเสมอ และเข้าตรงเวลาทุกเดือน ซึ่งผู้มีบัตรฯ
จะต้องน�ำไปใช้จา่ ยยังร้านค้าทีก่ ำ� หนด (ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ จ�ำนวนประมาณ ๙๒,๐๒๘
ร้านค้าทัว่ ประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ร้านก๊าซหุงต้มทีก่ ระทรวงพลังงานก�ำหนด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีบัตรฯ ๑๔.๖ ล้านคน
ท�ำให้เงินทีภ่ าครัฐใช้จดั สรรสวัสดิการกว่า ๔๖,๗๖๐.๓๒ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่รวั่ ไหล ถึงมือ
ประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.๒

ผลต่อความยากจน

การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารผ่ า นบั ต รฯ ช่ ว ยลดความยากจน ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม ซึ่ ง จากข้ อ มู ล
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เส้นความยากจนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒
อยู่ที่ ๒,๗๖๓ บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของสวัสดิการที่จัดสรรให้ผ่านบัตรฯ ได้แก่ ค่าซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าไฟฟ้า
ค่าน�ำ้ ประปา และมาตรการชดเชยเงินฯ อยูท่ ี่ ๒,๕๕๓.๓๓ บาทต่อคนต่อเดือน (แผนภาพที่ ๓) โดยถือเป็นการช่วย
ค่าใช้จ่ายของบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าอุปโภคที่จ�ำเป็นพื้นฐานขั้นต�่ำของการด�ำรงชีพของประชาชน
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แผนภาพที่ ๓: มูลค่าของสวัสดิการที่จัดสรรให้ผ่านบัตรฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(หน่วย: บาท/คน/เดือน)

3,000
2,800
2,600

เส้นความยากจนปี 2562 เท่ากับ 2,763 บาทต่อคนต่อเดือน
2,595 2,595 2,595

2,595 2,595

2,595 2,595

2,595 2,595

2,595 2,595

2,400
2,200
2,000

2,095
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

มูลค่าที่ได้รับจัดสรร

เส้นความยากจนปี 2562

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

โดยจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งจัดท�ำโดย สศช. พบว่า ในปี ๒๕๖๒ มีจ�ำนวนคนจน (รายได้ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ ต่อคนต่อปี) ในประเทศไทย
เหลื อ อยู ่ เ พี ย ง ๔.๓ ล้ า นคน ลดลงจาก ๖.๗ ล้ า นคน ในปี ๒๕๖๑ หรื อ ลดลงร้ อ ยละ ๓๕.๓ และถื อ เป็ น
ตัวเลขที่น้อยที่สุดตั้งแต่มีการส�ำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๔ ซึ่ง
สศช. ได้ ร ะบุ ส าเหตุ ข องการที่ จ� ำ นวนคนจนได้ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นั้ น มาจากโครงการบั ต รฯ ที่ ส ่ ง ผลให้
คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การด�ำเนินการบรรเทาปัญหา
ความยากจนผ่ า นบั ต รฯ นั้ น สามารถท� ำ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งตรงจุ ด
ตรงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยอย่างแท้จริง รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
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แผนภาพที่ ๔: เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจ�ำนวนคนจน ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๖๒

ทีม่ า: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชีว้ ดั สังคม
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ค วามยากจนในรายละเอี ย ดเป็ น ระดั บ จั ง หวั ด พบว่ า ในระดั บ จั ง หวั ด
กลับมีสภาพปัญหาที่เป็นแบบเรื้อรังกล่าวคือในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าสัดส่วนคนจนต่อประชากรทั้งจังหวัด
จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด ๑๐ อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดเดิม เช่น
ปัตตานี แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ตาก ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เป็นต้น ดังที่แสดงให้เห็นในแผนภาพที่ ๕ สะท้อนว่า
ปัญหาความยากจนนั้นอยู่ในระดับจังหวัด ดังนั้น มาตรการการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ยั่งยืนนั้น จึงจ�ำเป็น
จะต้องมีการช่วยเหลือทีล่ งให้ลกึ ถึงระดับจังหวัด และมาตรการดังกล่าวจะต้องวางเป้าหมาย และก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนทีจ่ ะก�ำจัดปัญหาความยากจนเรือ้ รังในจังหวัดนัน้ ๆ โดยโครงการบัตรฯ นับเป็นหนึง่ ในมาตรการทีส่ ามารถ
ก�ำหนดและเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาพใหญ่
ของประเทศ โดยจากตารางที่ ๕ พบว่าสัดส่วนผู้ได้รับบัตรฯ ต่อประชากรในจังหวัด สอดคล้องกับสัดส่วนคนจน
ของรายงานการวิเคราะห์ของ สศช. ซึ่งหมายความว่าบัตรฯ สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างตรงจุด ตรงเป้าหมาย และมีส่วนช่วยให้จ�ำนวนคนจนในจังหวัดที่มีปัญหาด้านความยากจนเรื้อรังนั้นลดลง
อย่างเห็นได้ชดั ดังนัน้ ความก้าวหน้านีจ้ งึ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบัตรฯ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
อย่างมีระบบ
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แผนภาพที่ ๕: รายชื่อจังหวัดที่ติดอันดับ ๑๐ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนต่อประชากรในจังหวัด
สูงที่สุด หรือมีความยากจนหนาแน่นสูงที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒
(หน่วย: ร้อยละ)

ทีม่ า: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชีว้ ดั สังคม
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ ๕: รายชื่อจังหวัดที่ติดอันดับ ๑๐ จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อประชากรในจังหวัด
สูงที่สุด
(หน่วย: ร้อยละ)

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ ๑ ลำ�ดับ ๒ ลำ�ดับ ๓ ลำ�ดับ ๔ ลำ�ดับ ๕ ลำ�ดับ ๖ ลำ�ดับ ๗ ลำ�ดับ ๘ ลำ�ดับ ๙ ลำ�ดับ๑๐

จังหวัด
น่าน ศรีสะเกษ เลย
พะเยา นราธิวาส แพร่
(สัดส่วน) (๓๙.๗๙) (๓๔.๑๑) (๓๔.๐๙) (๓๓.๗๓) (๓๓.๐๖) (๓๒.๗๓)
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ปี ๒๕๖๑
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แม่ฮ่องสอน
(๓๒.๓๔)

ลำ�ปาง กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
(๓๑.๖๗) (๓๑.๖๕) (๓๑.๐๔)

๓.๓ ผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย

การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ผ่านมาตรการต่างๆ ในบัตรฯ นอกจากจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในด้านการลดความยากจนได้แล้ว ยังเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
เกิดการไหลเวียนของเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ กระจายรายได้เข้าสู่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก และช่วย
พยุงเศรษฐกิจจากการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในระดั บ เศรษฐกิ จ มหภาคในภาพรวม การเบิ ก จ่ า ยของกองทุ น ฯ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น ๔๖,๗๖๐.๓๒ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายส�ำหรับวงเงินเพื่อการซื้อสินค้า
อุ ป โภคบริ โ ภค ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ค่ า โดยสารรถเมล์ แ ละรถไฟฟ้ า ค่ า โดยสารรถ บขส. และค่ า โดยสารรถไฟ
ซึ่งเป็นวงเงินที่ผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถเก็บไว้ได้ ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น และส�ำหรับเงินในช่อง e-Money
ที่ผู้มีบัตรฯ สามารถกดออกมาเป็นเงินสด เพื่อน�ำไปใช้จ่ายหรือเก็บออมไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้ อย่างไรก็ดี
โดยทั่วไปผู้มีรายได้น้อยมักจะมีแนวโน้มของการน�ำเงินออกมาใช้จ่ายค่อนข้างมาก นั่นคือมีความโน้มเอียง
ในการบริโภคหน่วยท้ายสุด (ความโน้มเอียงฯ) (Marginal Propensity to Consume) ค่อนข้างสูง โดยมีการ
ประมาณการว่าความโน้มเอียงฯ ของผู้มีบัตรฯ อยู่ระหว่าง ๐.๕ - ๐.๗ และเมื่อน�ำความโน้มเอียงฯ ดังกล่าว
มาประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้วิธีการตัวทวีแบบเคนส์ (Keynesian Multiplier) จะได้ว่า
การใช้จ่ายของภาครัฐในระบบที่เพิ่มขึ้น ๑ ล้านบาท จะช่วยท�ำให้เกิดการไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ ๒.๐ - ๓.๓ ล้ า นบาท ดั ง นั้ น การเบิ ก จ่ า ยของกองทุ น ฯ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงมีส่วนช่วยการไหลเวียนของเงินเพิ่มขึ้นอีก ๙๓,๕๒๒ - ๑๕๔,๓๑๑ ล้านบาท และจากการประมาณการ
โดยใช้แบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาค พบว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ช่วยท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่ แ ท้ จ ริ ง (Real Gross Domestic Product: Real GDP) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๐.๒ - ๐.๓ จากกรณี ฐ าน
นอกจากนี้ การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยังเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรงอีก
ทางหนึ่ง เพราะนอกจากการที่ผู้มีบัตรฯ จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการถือบัตรฯ แล้ว ผู้มีบัตรฯ จ�ำเป็น
จะต้องใช้วงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าธงฟ้าฯ ก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน จึงนับได้ว่าเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้า
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งท�ำให้ผลประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจมหภาคทวีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจ
ไม่ให้ชะลอลงไปมาก อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงลบจากหลากหลายปัจจัยทาง
เศรษฐกิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น สงครามการค้ า ในช่ ว งไตรมาสที่ ๑ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเดือนที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และยาวนานจนถึงปัจจุบัน
ทัง้ นี้ ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมเท่านัน้ แต่ยงั กระทบต่อภาวะการบริโภค
ของผูม้ บี ตั รฯ อีกด้วย การทีผ่ มู้ บี ตั รฯ ได้รบั สวัสดิการทีช่ ว่ ยบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรฯ จึงช่วยให้ผมู้ บี ตั รฯ
ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตไปได้ และเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยบรรเทาภาระค่ า ครองชี พ ของผู ้ มี บั ต รฯ พยุ ง การบริ โ ภค
และในขณะเดียวกันการออกมาตรการเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ให้ชะลอลงไปมาก
โดยเห็นได้จากตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงนั้นขยายตัวสูงกว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่แท้จริงในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังแสดงในตารางที่ ๖
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ตารางที่ ๖: เปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ระหว่างการบริโภคภาคเอกชนที่
แท้จริง กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ จนถึงไตรมาสที่ ๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละของ
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
การเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อเทียบกับ
(ไตรมาสที่ ๔
(ไตรมาสที่ ๑
(ไตรมาสที่ ๒
(ไตรมาสที่ ๓
ปีก่อนหน้า (%YoY)
ปี ๒๕๖๒)
ปี ๒๕๖๓)
ปี ๒๕๖๓)
ปี ๒๕๖๓)
การบริโภคภาค
๔.๑
๒.๗
-๖.๘
−๐.๖
เอกชนที่แท้จริง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
๑.๕
-๒.๐
−๑๒.๑
−๖.๔
ภายในประเทศ
ที่แท้จริง
ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากจะเห็นผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจผ่านตัวเลข Real GDP แล้ว หากพิจารณาเฉพาะการบริโภค
ภาคเอกชน ผ่านการใช้ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่จัดท�ำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวสะท้อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว จะพบว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สะท้อนผ่านดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนนั้น
มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภาคการบริโภค และเป็นตัวพยุงการบริโภคภาคเอกชนไม่ให้ชะลอตัว
ไปมากในช่วงทีป่ ระเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ และผลกระทบ
ดังกล่าวได้สะท้อนผ่านดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการที่หดตัวลงเป็นอย่างมาก ดังแสดงในตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗: เปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าระหว่างดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน และดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ จนถึง
ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร้อยละของ
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
การเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อเทียบกับ
(ไตรมาสที่ ๔
(ไตรมาสที่ ๑
(ไตรมาสที่ ๒
(ไตรมาสที่ ๓
ปีก่อนหน้า (%YoY)
ปี ๒๕๖๒)
ปี ๒๕๖๓)
ปี ๒๕๖๓)
ปี ๒๕๖๓)
ดัชนีการอุปโภค
๐.๑๒
๑.๓๒
-๑๐.๔๖
-๐.๐๔
บริโภคภาคเอกชน
ดัชนีการใช้จ่ายสินค้า
๑.๑๑
๑.๑๖
-๖.๗๘
-๐.๑๗
ไม่คงทน
ดัชนีการใช้จ่าย
๓.๑๘
-๙.๙๐
-๒๘.๑๐
-๒๓.๘๘
ภาคบริการ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่โครงการบัตรฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักในด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเจาะจงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่ ะท้อนจากจ�ำนวนคนจน
ในประเทศไทยลดลง แต่บัตรฯ ยังมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยพยุงการบริโภคของผู้มี
รายได้น้อยในยามเกิดวิกฤต ตลอดจนน�ำไปสู่การพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค ในช่วงที่ประเทศ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง รวมทั้งมีส่วนที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้
ภายในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย
๓.๔ ผลด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังส่งผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงิน

ได้ ๔ ประการ ดังนี้
๓.๔.๑ ข้อมูลของผู้มีบัตรฯ จ�ำนวน ๑๔.๖ ล้านคน เป็นฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและ
มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด ฐานหนึ่ ง โดยครอบคลุ ม ทั้ ง อายุ รายได้ อาชี พ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และอื่ น ๆ ซึ่ ง สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ได้ ห ลากหลาย อาทิ ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ น ปั ญ หาการออมภาค
ประชาชนฐานราก เป็นต้น รวมถึงท�ำให้รัฐบาลสามารถน�ำมาพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูลมหัต (Big Data)
และแผนภาพสรุปข้อมูล (Visualization Dashboard) ผ่านการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพือ่ ใช้วเิ คราะห์เชิงลึก น�ำไปปรับปรุงนโยบายบรรเทาความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๓.๔.๒ รัฐบาลสามารถน�ำพาประชาชน ๑๔.๖ ล้านคน ไปสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) และ
สังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless Society) ได้แล้ว โดยผู้มีบัตรฯ สามารถใช้จ่ายโดยไม่ต้องพึ่งพา
เงินสด
๓.๔.๓ ภาครัฐก้าวข้ามก�ำแพงของโลกดิจทิ ลั โดยการน�ำเทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั มาช่วยในการด�ำเนินนโยบาย
และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงานตรวจสอบ
๓.๔.๔ Big Data ทีไ่ ด้ถอื เป็นเครือ่ งมือในการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือได้เป็นรายจังหวัด
รายอ�ำเภอ รายต�ำบล และรายบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งน�ำไปสู่การบูรณาการกับหน่วยงานส่วนกลางและในพื้นที่
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๔

รายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานการเงิน
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