ฉบับที่ 7/2562

วันที่ 16 มกราคม 2562

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้มบี ัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ระยะที่ 2
และการเติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
__________________________________________________________

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนิ นมาตรการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐ (มาตรการฯ) และให้ความเห็นชอบการดาเนิ นการ 2 เรื่ อง คือ (1) การ
ดาเนิ นมาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ ระยะที่ 2 (มาตรการฯ ระยะที่ 2) และ (2) การเติม
เงินเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอกนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ความคืบหน้ าการดาเนินมาตรการฯ
ผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรั ฐเข้าร่ วมมาตรการฯ จานวน 4,145,397 ราย ซึ่ งได้รับการพัฒนาแล้ว
จานวน 3,267,941 ราย และจากผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ ข้อมูล ณ
สิ้ นปี 2561 สามารถติดตามได้ จานวน 2,607,195 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 80 ของผูท้ ี่พฒั นาแล้ว สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 มีผ้ ูมีรายได้ เพิ่ม ขึ้นมากกว่ า 30,000 บาทต่ อปี หรื อเป็ นผู้ พ้นจากเส้ นความยากจนมี
จานวน 1,012,727 ราย จากเดิม เป็ นผู้ที่มีรายได้ ไม่ เกิน 30,000 บาทต่ อปี อย่า งไรก็ดี ยังมี ผูท้ ี่ มีรายได้ไม่เกิ น
30,000 บาทต่อปี คงเหลือ 1,040,842 ราย (ก่อนพัฒนามีจานวน 2,053,569 ราย)
1.2 มีผมู้ ีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี จานวน 115,116 ราย (ก่อนพัฒนามีจานวน 0 ราย)
2. การดาเนินมาตรการฯ ระยะที่ 2
จากผลสาเร็ จของการดาเนินมาตรการฯ มีส่วนสาคัญที่ช่วยให้ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐหลุด
พ้นจากเส้นความยากจน (Poverty Line) หรื อมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี และหลุดพ้นจากความยากจน
หรื อมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ของผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และก่อให้เกิ ดความยัง่ ยืนในการประกอบอาชี พและการมี
รายได้ของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังจึงเสนอขยายเวลาการดาเนินมาตรการฯ ต่อไปอีก 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 หลักการและโครงสร้ างการด าเนิ นงาน คงหลัก การและโครงสร้ างการด าเนิ นการ
เช่ นเดียวกับ การดาเนิ นมาตรการฯ ที่ ผา่ นมา และเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมมาตรการฯ จานวน 4,145,397 ราย มีรายได้ที่
มัน่ คงและยัง่ ยืน ให้ได้รับการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ซึ่ งผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ในปี 2559 จะได้รับเงินจานวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี ในปี 2559 จะได้รับเงินจานวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน
ต่อไปอีก 6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562

-22.2 กลุ่มเป้ าหมายและการพัฒนา แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้เข้ าร่ วมมาตรการฯ ที่ยังไม่ ได้ รับการพัฒนา ซึ่ งกลุ่มนี้ ได้มีการแสดงความ
ประสงค์ว่าจะเข้าร่ วมพัฒนาในโครงการพัฒนาของหน่ วยงานพัฒนาที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิ น (ธ.ออมสิ น ) ให้หน่ วยงานพัฒนาที่ เกี่ ย วข้องดาเนิ นการพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการฯ ในกลุ่มนี้ ให้เป็ นกลุ่มเป้ าหมายแรกภายใต้โครงการของแต่ละหน่วยงาน โดยพัฒนาให้แล้ว
เสร็ จภายในเดือนมิถุนายน 2562
(2) กลุ่มผู้ที่ผ่านการพัฒนาแล้ วแต่ ยังมีรายได้ ไม่ เกิน 30,000 บาทต่ อปี เพื่อให้มีการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพของผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการฯ ในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่ องจนสามารถประกอบอาชีพให้มีรายได้
สู งกว่า 30,000 บาทต่อปี เห็นควรให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิ น ในฐานะผูด้ ูแลผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐดาเนิ นการ
พัฒนาผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้ต่อไป
3. การเติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกและกาลังซื้ อให้แก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐสามารถนาเงิ นไปใช้
จ่ายได้ตามความต้องการ อันจะช่ วยบรรเทาปั ญหาค่า ครองชี พ และส่ ง เสริ มให้เกิ ดการหมุ นเวียนของระบบ
เศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ ยนการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ น สิ นค้าเพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบ เพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้ าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด (วงเงิน
ค่าซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นฯ) โดยแบ่งเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐส่ วนหนึ่ ง
เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 (3 เดือน) โดยผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐสามารถถอนเงินสดผ่านตู ้
ATM และสาขาของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้
ทั้งนี้ การแบ่งเงิ นเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐเป็ นการช่ วยเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ในการใช้จ่ายสาหรับผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ เนื่ องจากจะไม่มีการตัดวงเงินส่ วนที่เหลือจากการใช้
จ่ายในแต่ละเดื อนในกรณี ที่ใช้เงินไม่หมด ซึ่ งต่างจากวงเงิ นค่าซื้ อสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคที่ จาเป็ นฯ ดังนั้น จะไม่
ส่ งผลกระทบต่อร้ านธงฟ้ าประชารัฐ หากผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐใช้เงินจากกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ที่สะสมไว้
ไปชาระค่าซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นฯ จากร้านธงฟ้ าประชารัฐ อีกทั้งผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐยังคงได้รับ
เงิ นชดเชยเป็ นจานวนเท่ากับจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐได้ชาระจากค่าซื้ อสิ นค้าอุปโภค
และบริ โภคที่จาเป็ นฯ ที่ร้านธงฟ้ าประชารัฐที่เข้าร่ วมรายการ โดยจะคืนเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไป ภายในกรอบไม่เกินรายละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
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รายได้ ของ
ผู้มบี ัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ปี 2559
1. ผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000
บาทต่อปี
2. ผูม้ ีรายได้เกิน 30,000 บาท
ต่อปี
แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
ปี

ปัจจุบัน
วงเงินค่ าซื้อ
สินค้ า
อุปโภค
บริโภค
ทีจ่ าเป็ นฯ

แนวทางใหม่
(เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562)
(1)
(2)
วงเงินค่ าซื้อสินค้ าอุปโภค
เติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงิน
บริโภค ทีจ่ าเป็ นฯ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-money)

รวม
(1) + (2)

300

100

200

300

200

100

100

200

__________________________________________________
สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3509
โทรสาร 0 2273 9088

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เข้าร่วมมาตรการฯ
4,145,397 ราย

พ้นเส้นความยากจน
1,012,727 ราย

พัฒนาแล้ว
3,267,941 ราย

ติดตามผล ณ สิ้นปี 61
2,607,195 ราย

รายได้ > 100,000 บาท
115,116 ราย
(ก่อนพัฒนา 0 ราย)

รายได้ > 30,001 – 100,000 บาท
1,451,237 ราย
(ก่อนพัฒนา 553,626 ราย)

ยังมีรายได้  30,000 บาท
1,040,842 ราย
(ก่อนพัฒนา 2,053,569 ราย)

มาตรการฯ ระยะที่ 2
หลักการ
และโครงสร้าง
การดาเนินงาน
เช่นเดียวกับ
การ
ดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
คอต.

คนส.
คอจ.

กลุ่มเป้าหมายและการพัฒนา
1. ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
2. ผู้ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
แต่ยังมีรายได้ไม่เกิน
30,000 บาทต่อปี

ทีม ปรจ.

สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การเติมเงิน
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่มีสิทธิได้รับ
200 หรือ 100 บาท/คน/เดือน

หน่วยงานพัฒนาที่ผู้มีบัตรฯ แสดง
ความประสงค์พัฒนาไว้ให้พัฒนาต่อ
ดูแลและให้คาแนะนาต่อ
เพื่อให้มีรายได้ > 30,000 บาทต่อปี

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(E-money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะเวลา 6 เดือน
(ม.ค. – มิ.ย. 62)

