ฉบับที่ 59/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

ความคืบหน้ าการดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
และทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
_______________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการเงิ น สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรอง
โฆษก กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2561 รั บทราบความคื บหน้าการ
ดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (มาตรการฯ) และเห็นชอบโครงการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ของผูม้ ีรายได้นอ้ ยในระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม และการ
จัดสรรงบประมาณให้ธนาคารออมสิ นสําหรั บเป็ นค่ าใช้จ่ายในการจัดจ้างผูช้ ่ วยผูด้ ูแลผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ
(Account Officer: AO) เพิม่ เติม โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ (ผู้มีบัตรฯ) แจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมมาตรการฯ ระหว่ างวันที่
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจาํ นวน 6,400,124 ราย จากผู้มบี ัตรฯ จํานวน 11,469,185 ราย หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.8 ของ
ผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักของมาตรการฯ คือผูม้ ีบตั รฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และอยูใ่ น
วัยแรงงาน จํานวน 5,262,683 ราย ซึ่งในจํานวนนี้เป็ นผูแ้ จ้งความประสงค์เข้าร่ วมมาตรการฯ จํานวน 3,119,726 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 59.3 จึงเหลือกลุ่มเป้ าหมายอีก 2,142,957 ราย ซึ่ง AO และผูช้ ่วย AO ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์ผมู ้ ีบตั รฯ
เป็ นรายบุคคลในช่วงเดือนมี นาคม - เมษายน 2561 รวมมี ผูม้ ีบตั รฯ ทั้งหมดที่ ตอ้ งเข้ารับการสัมภาษณ์ จํานวน
ประมาณ 8.5 ล้านราย
2. คณะรัฐมนตรีได้ มมี ติเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 เห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
2.1 การดําเนินการตามแนวทางการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคของมาตรการฯ ดังนี้
(1) การกํา หนดให้ผูม้ ี บ ัต รฯ ที่ ป ระสงค์จ ะพัฒ นาตนเองเข้า พบคณะทํา งานพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ (ทีมหมอประชารัฐสุ ขใจ: ทีม ปรจ.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสัมภาษณ์
เป็ นรายบุคคล ณ สถานที่ ที่ผูอ้ าํ นวยการเขตหรื อนายอําเภอกําหนดไว้ ซึ่ งเป็ นเขตหรื ออําเภอที่ ผูม้ ีบตั รฯ ประสงค์
จะเข้ารับการพัฒนาตนเอง
(2) การหยุดการจ่ายเงินเพิม่ เติม (200 บาทต่อคนต่อเดือน หรื อ 100 บาทต่อคนต่อเดือน
แล้วแต่กรณี ) ให้แก่ผูม้ ี บตั รฯ ที่ แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง แต่ ต่อมาได้ขอยกเลิกการแสดงความประสงค์
หรื อไม่มาสัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 หรื อเข้ารั บการสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เลือกพัฒนาตนเอง
หรื อผูท้ ี่เลือกพัฒนาตนเอง แต่ต่อมาไม่พฒั นาตนเองโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อผูท้ ี่ เข้ารับการอบรมแล้วแต่ไม่
ตั้งใจประกอบอาชี พเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเริ่ มหยุดการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป หรื อใน
เดือนถัดไปนับแต่ทราบผลการพิจารณาการไม่พฒั นาตนเอง

-2(3) ขยายระยะเวลาลงพื้นที่สัมภาษณ์จากเดิมที่กาํ หนดให้ AO และผูช้ ่วย AO ลงพื้นที่
สัมภาษณ์ผมู ้ ีบตั รฯ ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 เป็ นกําหนดให้ AO และผูช้ ่วย AO สามารถลงพื้นที่สมั ภาษณ์
ผูม้ ีบตั รฯ ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561
2.2 โครงการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี้ ข องผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในระบบ ธ.ก.ส. เพิ่ ม เติ ม
โดยคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
(1) การขยายกลุ่มเป้ าหมายในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ให้ครอบคลุมถึง
ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรและประกอบอาชี พอื่ นเป็ นอาชี พเสริ มแต่ แจ้งลงทะเบี ยนเป็ นอาชี พอื่ น
จํานวน 562,494 ราย ซึ่ งมี มูลหนี้ 88,350 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มนี้ ได้รับสิ ทธิ์ ตามโครงการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ของผูม้ ีรายได้นอ้ ยในระบบ ธ.ก.ส. ภายใต้มาตรการฯ ที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่
9 มกราคม 2561
(2) การจัดสรรงบประมาณให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักชําระหนี้ให้กบั
เกษตรกรที่มีหนี้ ที่เป็ นภาระหนักและหนี้ ไม่เกิน 300,000 บาท จํานวน 222,503 ราย ต้นเงินกูร้ วม 29,708 ล้านบาท
ที่เข้าร่ วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของผูม้ ีรายได้นอ้ ยในระบบ ธ.ก.ส. เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยให้ ธ.ก.ส. ทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็ นและเหมาะสมต่อไป
2.3 การจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ให้ ธ นาคารออมสิ น สํ า หรับ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดจ้ างผู้ช่วย AO เพิ่มเติม จํานวน 500 คน สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผูช้ ่วย AO เพิ่มเติม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานของผูช้ ่วย AO สําหรับการปฏิบตั ิงานในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 (6 เดือน) โดยให้
ธนาคารออมสิ น ทํา ความตกลงกับ สํา นัก งบประมาณเพื ่อ ขอรับ การจัด สรรงบประมาณตามความจํา เป็ น และ
เหมาะสมต่อไป
_________________________________
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3512

ความคืบหน้าการดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มบี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
ในเดือน กพ. 61
มาแจ้งความประสงค์พัฒนาตนเอง
6.4 ล้านรายจากผู้มีบัตร 11.4 ล้านราย

1

กลุม่ เป้าหมายรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท และอยู่ในวัยแรงงาน 5.2 ล้านราย
แจ้งความประสงค์แล้ว 3.1 ล้านราย ยังไม่แจ้งความประสงค์ 2.1 ล้านราย
ซึ่ง AO จะลงพื้นที่เข้าพบถึงบ้าน
รวม AO ต้องสัมภาษณ์ 8.5 ล้านราย (6.4 ล้านราย + 2.1 ล้านราย)

การดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของมาตรการฯ

เข้ารับการการสัมภาษณ์ ณ เขตหรืออําเภอ
ทีี่แจ้้งความประสงค์์จะเข้า้ รับั การพััฒนาตนเอง
จากเดิมทีก่ าํ หนดเป็นเขตที่แจ้งลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

2

หยุดการจ่ายเงินเพิ่มเติม
ตั้งแต่เดือนมิถนนายน
ตงแตเดอนมถุ
ายน 2561 เปนตนไป
เป็นต้นไป
หรือเดือนถัดจากทราบผลการไม่พัฒนาตนเอง
 แสดงความประสงค์ แต่ขอยกเลิก
 ไม่มาสัมภาษณ์
 สมภาษณแลว
สัมภาษณ์แล้ว แตไมพฒนาตนเอง
แต่ไม่พฒ
ั นาตนเอง
 เลือกพัฒนาตนเอง แต่ต่อมาไม่พัฒนาตนเอง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 รับการอบรมแล้ว แต่ไม่ตั้งใจประกอบอาชีพ
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
เพอใหมรายไดเพมขน

 ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริมแต่แจ้งลงทะเบียน
เป็นอาชีพอืน่ จานวน
เปนอาชพอน
จํานวน 562,494
562 494 ราย
 จัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักชําระหนี้ให้กับ
เกษตรกรทีม่ ีหนี้ที่เป็นภาระหนักและหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท
จํานวน 222,503 ราย เป็นระยะเวลา 2 ปี

3

ขยายระยะเวลาการลงพื้นที่สัมภาษณ์ของผู้ดูแล
ผูผ้มบตรสวสดการรแหงรฐ
ีบัตรสวัสดิการรแห่งรัฐ (Account
(A
t Offi
Officer: AO)
จากสิ้นสุดภายในเมษายน 2561 เป็นจนถึงเดือน
พฤษภาคม 2561

 จัดสรรงบประมาณสําหรับจ้างผู้ช่วย AO เพิ่มเติม 500 คน
รวมถึงค่าใช้จ่ายดําเนินงานของผู้ช่วย AO

