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บทสรุปผูบริหาร
“ไขรหัสการคลังอัจฉริยะ” เปนผลงานวิชาการเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ที่
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดทําเพื่อนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจําปของ สศค. ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยจะรวบรวมปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและการดําเนิ นนโยบายเพื่ อลด
ความเหลื่อมล้ําของไทย รูปแบบในการจัดสรรสวัสดิการของไทยและตางประเทศในปจจุบัน รวมทั้งแนวคิด
และกลไกการทํางานของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ นําไปสูการจัดสรรสวัสดิการของรัฐในมิติ
ตาง ๆ อยางยั่งยืน เพื่อลดภาระทางการคลังของประเทศ โดยคณะผูจัดทําไดแบงการนําเสนอออกเปน 5
บท ไดแก
บทที่ 1 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประเทศ นําเสนอสาเหตุและสถานการณของ
ปญหา รวมทั้งการดําเนินนโยบายของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากผลจากการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาครัฐ สงผลใหปญหาความยากจนของไทยลดลง นํามาซึ่งการกาวขามไปเปนประเทศรายได
ปานกลางสู ง (Upper-Middle-income country) อย า งไรก็ ต าม ความสํ า เร็ จ ดั ง กล า ว นํ า ไปสู ป ญ หา
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ และโครงสรางพื้นฐาน รวมเรียกวา
Input inequality และนํามาสูความเหลื่อมล้ําทางรายไดและการถือครองทรัพยสิน รวมเรียกวา Output
inequality ส ง ผลให ค วามแข็ ง แกร ง ในการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาวลดลง ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได มี
การดํ า เนิ น นโยบายในการแก ป ญ หาดั ง กล า ว อย า งไรก็ ต าม นโยบายส ว นใหญ เ ป น การดํ า เนิ น การ
เป น การทั่ว ไป (Universal policy) ดั งนั้น จึงเปน ประเด็ น สํ า คัญ ที่ ท า ทายวา จะเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพของ
การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในระยะถัดไปไดอยางไร เพื่อใหมีความเฉพาะเจาะจง
(Targeted policy) มากขึ้น และไมเปนภาระทางการคลังมากจนเกินไปในอนาคต
บทที่ 2 แนวคิดและรูปแบบในการจัดสรรสวัสดิการของไทยและตางประเทศ นําเสนอสวัสดิการ
ที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนของไทย ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการภาครัฐที่ดูแลประชาชนตลอดชวง
อายุอยางนอยจํานวน 44 สวัสดิการ แบงเปนสวัสดิการที่เปนตัวเงิน 27 สวัสดิการ และสวัสดิการที่ ไม
เป น ตั ว เงิ น 17 สวั ส ดิ ก าร ซึ่ ง การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจะจั ด สรรตามกลุ ม เป า หมายทั้ ง หมด 12
กลุมเปาหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่สําคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากสวัสดิการสังคมขางตน จํานวน 4 โครงการ
นอกจากนี้ คณะผู จั ดทํ า การศึ กษาประเทศที่มีการพัฒ นาระบบสวัสดิการโดดเดน เพื่อเปน แนวทางใน
การพัฒนาระบบสวัสดิการในไทย ซึ่งไดรวบรวมจํานวน 4 ประเทศ โดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมประเทศ
พัฒนาแลว คือ นิวซีแลนด และออสเตรเลีย และกลุมประเทศกําลังพัฒนา คือ ลัตเวีย และเม็กซิโก ซึ่งมี
ระดับการพัฒนาใกลเคียงกับไทย
บทที่ 3 โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจะตอบโจทยไดอยา งไร นําเสนอแนวคิด
ฐานขอมูล การดําเนินการ และมาตรการเพิ่มรายไดภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
ซึ่งโครงการดังกลาว ทําใหภาครัฐสามารถรวบรวมขอมูลผูมีรายไดนอย ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

(2)
ฐานขอมูลกลางที่ภาครัฐสามารถใชคัดกรองและวิเคราะหไดทั้งในมิติของขอมูลสวนบุคคล 6 ดาน ไดแก
ชวงอายุ ประเภทอาชีพ ชวงรายได ชวงเงินฝาก ที่ดินและสิ่งปลูกสราง หนี้สินในและนอกระบบ และมิติของ
ภูมิภาค ซึ่งสามารถจําแนกในรายละเอียดไดทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล โดยการนํานวัตกรรมเขา
มาผสมผสานกั บ การบู ร ณาการฐานข อมูล สวัส ดิการสังคมในลักษณะเชน นี้นับ เปน ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ใน
ประเทศไทย กอใหเกิดประสิทธิผล ตรงเปา เปนธรรม และยั่งยืน สอดคลองกับการดําเนินการตามแนวคิด
บันได 3 ขั้นคือ “ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” เพื่อใหการออกแบบนโยบายสวัสดิการในอนาคตอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ครอบคลุม สงผลใหสามารถจัดสรรสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวได ซึ่งจะชวยลดปญหา
ความเหลื่ อ มล้ํ า ทั้ ง ในเชิ ง โอกาส รายได และเชิ ง พื้ น ที่ นํ า พาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยให ก า วหน า ไป
อยางมั่นคง กอใหเกิดความมั่งคั่ง และนําไปสูความยั่งยืน
บทที่ 4 เจาะลึ ก โครงการลงทะเบี ยนเพื่ อ สวั สดิ การแห งรั ฐ ป 2560 นําเสนอถึงการดํ า เนิ น
โครงการ เปนการปดชองวางและตอยอดจากโครงการในป 2559 เพื่อรวบรวมและเฟนหาขอมูลเพื่ อให
ภาครัฐไดมีฐานขอมูลของผูมีรายไดนอยในทุกมิติสําคัญ เพื่อตอบโจทกหลักคือ ผูมีรายไดนอยมีลักษณะ
เป น อย างไร และผู มีร ายไดน อยอยูที่ใด ซึ่งนําไปสูการหาคําตอบวาควรออกแบบสวัสดิการอยางไร ซึ่ง
นอกจากจะเปนการชวยบรรเทาความเดือดรอนในระยะสั้นแลว ยังควรจะตองเปนการสรางโอกาสเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการหารายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยในระยะยาว เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สูงสุดคือ การพัฒนาระบบการจัดสรรสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล ตรงเปา เปนธรรม
และยั่งยืน ฉะนั้น การดําเนินโครงการดังกลาวในป 2560 จึงเปรียบเสมือนการกาวยางขึ้นสูบันไดขั้นแรก ใน
ทั้งหมด 3 ขั้นคือ “ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนตั้งแตตนทาง กลางทาง
และปลายทางของการพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารแบบองค ร วม เพื่ อ ให ก ารจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารในอนาคต
เปนการจัดสรร “สวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว” อยางแทจริง
บทที่ 5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําเสนอถึงการนําฐานขอมูลไปประยุกตใชการจัดสรรสวัสดิการ
ในมิติตาง ๆ เพื่อตอบโจทยความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ซึ่งจะกลาวถึงขอเสนอแนะในการใชขอมูลที่ไดจาก
การลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐใหเปนประโยชนมากขึ้น โดยจะแบงขอเสนอแนะออกเปน 3 ดานหลัก
ไดแก 1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการภาครัฐ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่วา “ชวยถูกคน ชวย
ก อนจน และช ว ยแล ว มี ” 2) การพั ฒ นาระบบฐานขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อเชื่อมโยงเขากับ
ฐานขอมูลอื่น ๆ เชน สํามะโนประชากร ผูประกันตนในระบบประกันสังคม ฐานขอมูลระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนา เปนตน และ 3) ระบบสวัสดิการแนวใหมจากการตอยอดฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการ
แหงรัฐ ประกอบดวยแนวทางการแกปญหาความยากจนแบบยั่งยืน ผานระบบภาษีที่เรียกวา “Negative
Income Tax (NIT)” และกรณีศึกษาในตางประเทศที่สามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทย

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.1 ความสําคัญของปญหาความเหลื่อมล้ํา
1.2 ความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ในประเทศไทย
1.3 การดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
บทที่ 2 แนวคิดและรูปแบบในการจัดสรรสวัสดิการของไทยและตางประเทศ
2.1 แนวคิดในการจัดสรรสวัสดิการของไทย
2.2 แนวคิดในการจัดสรรสวัสดิการในตางประเทศ
บทที่ 3 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจะตอบโจทยไดอยางไร
3.1 หลักคิดในการทําโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
3.2 การดําเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
3.3 ฐานขอมูลของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
3.4 มาตรการเพิ่มรายไดภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
บทที่ 4 เจาะลึกโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐป 2560
4.1 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 เฟนหาขอมูลเพื่อตอบโจทก
4.2 ฐานขอมูลของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 (Data Mining)
4.3 กระบวนการตรวจสอบเพื่อใหไดผูมีรายไดนอยที่แทจริง
4.4 บทสรุป
4.5 ขอจํากัด
บทที่ 5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการภาครัฐ
5.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
5.3 ระบบสวัสดิการแนวใหมจากการตอยอดฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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1
1
3
6
8
8
34
42
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44
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51
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59
93
96
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98
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103
107
109

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 2.1 สวัสดิการสังคมจัดสรรตามกลุมเปาหมาย 12 กลุมเปาหมาย
ตารางที่ 2.2 วงเงินงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการของไทย ปงบประมาณ 2555 – 2560
(ลานบาท)
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงอายุ
ตารางที่ 3.2 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 3.3 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงรายได
ตารางที่ 3.4 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงเงินฝาก
ตารางที่ 3.5 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตารางที่ 3.6 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามการมีหนี้สินในและนอกระบบ
ตารางที่ 3.7 ฐานขอมูลที่จําแนกตามประเภทของขอมูลในแตละภูมิภาค
ตารางที่ 4.1 สรุปพัฒนาการและการตอยอดของโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 จากป 2559
ตารางที่ 4.2 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานอายุ
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ภาพที่ 4.13 ลักษณะการกระจายของผูที่มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
ภาพที่ 4.14 ลักษณะการกระจายของผูที่ไมมีบานหรือที่อยูอาศัย
ภาพที่ 4.15 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท
ภาพที่ 4.16 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินฝากมากกวา 30,000 บาท
ภาพที่ 4.17 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินกูในระบบ
ภาพที่ 4.18 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินกูนอกระบบ
ภาพที่ 4.19 ลักษณะการกระจายของผูที่ไมมีการศึกษา
ภาพที่ 4.20 ลักษณะการกระจายของผูที่มีระดับการศึกษาอยูในสายสามัญ
ภาพที่ 4.21 ลักษณะการกระจายของผูที่อยูในสายอาชีวะศึกษา
ภาพที่ 4.22 ลักษณะการกระจายของผูที่มีการศึกษาตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป
ภาพที่ 4.23 ลักษณะการกระจายของผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ทั้งประเทศ

45
51
52
55
60
61
62
63
64
65
67
67
70
70
71
72
73
75
75
77
77
79
79
80
80
82

(7)
หนา
ภาพที่ 4.24 จํานวนผูมีรายไดนอยที่เปนเกษตรกร มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
ไมมีที่ดินทํากิน และเปนหนี้นอกระบบ
ภาพที่ 4.25 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ
(ระดับภูมิภาคและจังหวัด)
ภาพที่ 4.26 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ (ระดับเขต/อําเภอ)
ภาพที่ 4.27 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ (ระดับแขวง/ตําบล)
ภาพที่ 4.28 ขั้นตอนการดําเนินโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560
ภาพที่ 4.29 กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

91
92
93
93
94
95

1

บทที่ 1
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.1 ความสําคัญของปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในชวงระยะเวลาประมาณ 40 ปที่ผานมา ไทยถือเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับการยอมรับจากสากลวามี
การพัฒนาอยางต อเนื่ อง จากการกาวข ามประเทศรายไดต่ํา (Low-income country) ไปเปนประเทศ
รายไดปานกลาง (Middle-income country) โดยรัฐบาลมุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดวย
นโยบายการกระจายความเจริญสูชนบท การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การสราง
มูลคาเพิ่ม และการดูแลจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth)
ในชวงป 2531-2558 สามารถเติบโตเฉลี่ยไดสูงถึงรอยละ 3.8 ตอป นํามาซึ่งรายไดประจําเฉลี่ยตอคนตอ
เดือน ในป 2531 เพิ่มขึ้นจาก 1,066 บาท/คน/เดือน เปน 9,363 บาท/คน/เดือน ในป 2558 สงผลให
จํานวนคนยากจน 1ภายในประเทศลดลงอยางรวดเร็ว เหลือเพียง 4.9 ลานคน (คิดเปนรอยละ 7.2 ของ
ประชากรทั้งประเทศ) จากเดิมในป 2531 มีจํานวนคนจนมากถึง 34.1 ลานคน (คิดเปนรอยละ 65.2 ของ
ประชากรทั้งประเทศ) โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนคนจนไดลดลงอยางมากในภาคตะวันออก และพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนกระทั่งในป 2554 ธนาคารโลกปรับฐานะไทยเปนประเทศที่มีรายได
ปานกลางระดั บ สู ง (Upper middle income country) สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การบรรเทาของป ญ หา
ความยากจนของไทย ถื อ เป น ความสํ า เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง ของการดํ า เนิ น นโยบายเพื่ อ ยกระดั บ ชี วิ ต
ความเปนอยูของคนในประเทศ
0

1

คนจน คือ คนที่มีรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ํากวาเสนความยากจน (Poverty line) โดยในป 2531 และ 2558 เสน
ความยากจนอยูที่ 879 และ2,644 บาท/คน/เดือน ตามลําดับ

2
แผนภูมิที่ 1.1 รายไดประจําเฉลี่ยของประชากร สัดสวนคนจน และจํานวนคนจน ตั้งแตป 2531–2558
จํานวนคนจน(ลานคน)
สัดสวนคนจน(รอยละ)

รายไดเฉลี่ยของประชากร
(บาท/คน/เดือน)
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ รวบรวมโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ พบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยดังกลาว ยังไมสามารถ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวออกไปยังประชาชนในวงกวางไดอยางทั่วถึง
(Inclusive Growth) เกิดการกระจุกตัวของการเติบโตในบางพื้นที่ นําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําในดาน
ตาง ๆ ในทายที่สุดสงผลใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได ซึ่งแมวารัฐบาลจะมีความพยายามใน
การแกปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง แตสถานการณของปญหาดังกลาวยังไมไดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
มากนัก สะทอนจากคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini Coefficient) ที่ลดลงเพียงเล็กนอย
เหลือ 0.445 ในป 2558 จาก 0.487 ในป 2531
แผนภูมิที่ 1.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini Coefficient) ตั้งแตป 2531-2558
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ รวบรวมโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

3
นอกจากนี้ สถาบั น เครดิ ต สวิ ส (Credit Suisse Research Institute's) ได จั ด ทํ า รายงาน
The Global Wealth ประจํ า ป 2559 เกี่ ย วกั บ ความเหลื่ อ มล้ํ า ของประเทศต า ง ๆ ในโลก พบว า
ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 215 ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลก ซึ่งคนรวย
รอยละ 1 ของประชากรทั้งหมด ครอบครองทรัพยสินในประเทศสูงถึงรอยละ 58.0 ของทรัพยสินทั้งหมด
เปนรองเพียงแครัสเซีย (รอยละ 74.5) และอินเดีย (รอยละ 58.4) เทานั้น
ปญหาความเหลื่อมล้ําที่เรื้อรังในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําดานรายได เปนอุปสรรค
สําคัญตอความยั่งยืนในการเจริญเติบโตของประเทศ (Sustainable Growth) เนื่องจากความเหลื่อมล้ํา
ดังกลาว สงผลกระทบตอความกาวหนาทางการศึกษาและสาธารณสุขของคนในประเทศ จนกอใหเกิด
ป ญ หาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งตามมา และส ง ผลต อ เนื่ อ งถึ ง การลงทุ น ทั้ ง ในและจาก
ตางประเทศที่ลดลง และทําใหความแข็งแกรงในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวลดลง เห็นไดจากงาน
ศึกษาของ IMF (2014) พบว า ประเทศที่มี ความเหลื่ อ มล้ํ าสูง มักมีความเปราะบางในการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ในขณะที่ ป ระเทศที่ มีความเทาเทีย ม มักมีการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน สอดคลองกับ ผล
การศึกษาอีกหลายชิ้น เชน IMF (2011) Genevey et. Al. (2013) Kourtellos and Tsangarides (2015)
เป น ต น จึ งอาจจะกล า วได ว า การที่ เ ศรษฐกิจ ไทยยั งไมส ามารถขยายตัว ไดใ นระดั บ สูง อยา งยั่ ง ยื น นั้ น
สวนหนึ่งเปนสาเหตุมาจากปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดที่เกิดขึ้นตอเนื่องมายาวนาน ดังนั้น หากภาครัฐ
สามารถบรรเทาป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ลงได จะเพิ่ ม โอกาสให ไ ทยก า วขึ้ น สู ทํ า เนี ย บประเทศร่ํ า รวย
(High-income country) ไดในที่สุด
1.2 ความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ในประเทศไทย
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ในหลายมิ ติ ทั้ ง ในเชิ ง ผลลั พ ธ ข อง
การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไดแก ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและการถื อครองทรั พย สิน หรือรวมเรียกว า
Output inequality และในเชิงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพซึ่งไดแก ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
บริการดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ และโครงสรางพื้นฐาน หรือรวมเรียกวา
Input inequality ซึ่ งสํ า นั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ พ บวา ปญ หา
ความเหลื่ อมล้ํ า ทั้ ง 2 รู ป แบบ (Paul Duignan, 2012) ยังคงเปน ปญ หาเรื้อรังทั้งในระดับ ภาพรวมของ
ประเทศและในเชิงพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 ความเหลื่อมล้ําในเชิงผลลัพธของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Output inequality) ประกอบดวย
ความไมเทาเทียมดานรายได และการถือครองทรัพยสิน
1) ความเหลื่อมล้ําดานรายได โดยในป 2558 รายไดของกลุมคนจนที่สุด (รอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด) มีความแตกตางกับกลุมคนรวยที่สุด (รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) ประมาณ 22.1
เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับในป 2543 ที่มีความแตกตางกัน จํานวน 20.9 เทา แสดงใหเห็นวาใน
รอบเกื อ บ 3 ทศวรรษ ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นรายได ยั ง คงอยู ใ นระดั บ คงที่ และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความเหลื่อมล้ํารายภูมิภาค พบวา นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดใน
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ทุกภูมิภาคของไทย โดยในป 2558 ภาคใตเปนภูมิภาคที่มีความไมเทาเทียมดานรายไดสูงที่สุด สะทอนจาก
คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini Coefficient) อยูที่ 0.451 ขณะที่ภาคเหนือเปนภูมิภาค
ที่เกิดการกระจุกตัวทางรายไดนอยที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini Coefficient)
อยูที่ 0.388
2) ความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นการถื อ ครองทรั พ ย สิ น โดยเฉพาะด า นการถื อ ครองที่ ดิ น พบว า
มี การกระจุ กตั ว สู งในป 2555 สะท อนจากสัดสว นการถือครองของกลุมผูถือครองที่ดิน รอยละ 10 ที่ มี
การถือครองที่ดินมากที่สุดตอกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด มีจํานวนสูงถึง
853.6 เทา โดยกลุมผูถือครองที่ดินที่มากที่สุดดังกลาว มีดินที่ถึงรอยละ 61.5 ของที่ดินทั้งหมดในประเทศ
นอกจากนี้ สําหรับการถือครองที่ดินในเชิงพื้นที่ พบวา ภาคใตมีสถานการณความเหลื่อมล้ํารุนแรงที่สุด
สะทอนจากความแตกตางในการกระจายการถือครองที่ดินของครัวเรือนที่ทําการเกษตรระหวางกลุมที่ไมมี
ที่ดินเลยกับมีมากกวา 40 ไร จาก 0.5 เทาในป 2549 เพิ่มเปน 1.5 เทา ซึ่งมากกวาในภูมิภาคอื่น ๆ ในขณะ
ที่ ภ าคเหนื อมี ส ถานการณ ดีขึ้น ชัดเจนที่ สุด ความแตกตางลดลงจาก 3.2 เทา เปน 1.5 เทาในป 2558
เชนเดียวกับในดานการถือครองสินทรัพยทางการเงิน ที่ยังคงมีปญหาความไมเทาเทียม สะทอนจากเงินออม
ในบัญชีเงินฝากทั้งออมทรัพยและประจําในธนาคารพาณิชยกระจุกตัวอยูในกลุมคนสวนนอย โดยบัญชีเงิน
ฝากที่มีวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนเพียงรอยละ 0.1 จํานวนบัญชีทั้งหมด ในขณะที่บัญชีเงิน
ฝากวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ที่มีจํานวนสูงถึง 99.9 ของจํานวนบัญชีทั้งหมด แตกลับมีวงเงินฝากเพียง
รอยละ 50.8 ของวงเงินฝากทั้งหมด
2.2.2 ความเหลื่อมล้ําในเชิงโอกาสการเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ (Input inequality)
ประกอบดวย การเขาถึงการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน
1) ความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา ในดานโอกาสการเขาถึงการศึกษา พบวา ในป 2558 โอกาส
ในการเขาถึงการศึกษามีความเหลื่อมล้ําในทุกระดับ กลาวคือเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีกวาจะมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาในสัดสวนที่สูงกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะที่ดอยกวา โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี (รวม ปวส.) มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุด เมื่อเทียบกับในระดับอื่น ๆ สะทอนจากอัตราการเขา
เรี ย นสุ ท ธิ (Net enrolment rate) โดยกลุ ม ประชากรร อ ยละ 10 ของประชากรทั้ ง หมด ที่ มี ฐ านะ
ความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) มากกวากลุมประชากรรอยละ
10 ของประชากรทั้ ง หมด ที่ มี ฐ านะความเป น อยู ด อ ยที่ สุ ด ถึ ง 17.4 เท า นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาถึง
ความเหลื่อมล้ําในเชิงพื้นที่ พบวา เด็กในเขตเมืองมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีในสัดสวนที่สูง
กวาเด็กในเขตชนบท เนื่องจากอัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ของเด็กในเขตเมืองมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 32.5 แตกตางกับเด็กในเขตชนบท ประมาณ 2.0 เทา ซึ่งมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาเพียงรอยละ 15.9 สอดคลองกับอัตราการเขาเรียนสุทธิในระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
รายภูมิภาค ซึ่งพบวากรุงเทพมหานครมีอัตราการเขาเรียนสุทธิในระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) สูงที่สุดที่
รอยละ 42.9 ขณะที่ภาคใตเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเขาเรียนสุทธิในระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) นอยที่สุด
ที่รอยละ 16.3 อีกทั้ง เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ ยังพบวา มีความแตกตางดานคุณภาพของผูเรียนใน

5
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาระหวางภูมิภาคในป 2558 โดยนั กเรีย นในกรุงเทพมหานคร มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรวิทยาศาสตร) เฉลี่ยสูง
ที่สุด ที่ 42.9 คะแนน ในขณะที่นักเรียนในภาคใตมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 32.8 คะแนน ซึ่งเปนระดับที่ต่ําที่สุด
2) ความเหลื่อมล้ําดานสาธารณสุข ในภาพรวมป 2558 พบวา คนไทยมีการเขาถึงหลักประกัน
สุ ข ภาพถึ ง ร อ ยละ 99.9 ของประชากรทั้ ง หมด อย า งไรก็ ต าม จากรายงานสถิ ติ ส าธารณสุ ข ป 2558
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ยังคงมีความไมเทาเทียมกันในการกระจายตัวทางบุคลากรทางการแพทยใน
ระดับภูมิภาค สืบเนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย ส ง ผลให เ กิ ด ป ญ หาการกระจายตั ว ของบุ ค ลากรไปสู ภู มิ ภ าคต า ง ๆ โดยบุ ค ลากรทาง
การแพทย สวนใหญกระจุกตัวหนาแนนอยูในกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยเฉพาะแพทย สงผลใหมีจํานวน
ประชากรตอแพทย 1 คน เทากับ 716 คน ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวนอยที่สุดของ
บุคลากรทางการแพทย สงผลใหอัตราบุคลากรทางการแพทยภายในภูมิภาคดังกลาว ตองดูแลประชากร
มากกวาภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะแพทย 1 คน ที่ตองรับภาระในการดูแลประชากรถึง 3,207 คน นอกจากนี้
จํานวนเตียงของผูปวยในโรงพยาบาล มีความสําคัญตอการใหบริการสาธารณสุขแกผูปวย เมื่อพิจารณา
จํานวนเตียงตอประชากร พบวา เกิดปญหาความไมเ ทาเทีย มเชนเดี ยวกับ บุคลากรทางการแพทย โดย
จํานวนเตียง 1 เตียงในกรุงเทพมหานคร รองรับผูปวยจํานวน 194 คน ซึ่งเปนสัดสวนที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ที่จํานวนเตียง 1 เตียงในภาคเหนือ ตองรองรับผูปวยถึง 631 คน ซึ่งขาดแคลนมากที่สุดใน
ประเทศ โดยมากกวากรุงเทพมหานคร ประมาณ 3.2 เทา
3) การเขาถึงบริการดานสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะโอกาสการเขาถึงสวัสดิการสังคมของ
ผูสูงอายุ โดยในป 2558 เห็นไดจากตารางที่ 2.11 ผูสูงอายุกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ยังไมไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวนรอยละ 9.9 ในขณะที่คนพิการกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ยังไมไดรับเบี้ยชีพคนพิการ สูงถึง
รอยละ 33.7 สะทอนถึงการขาดโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการทางสังคม และหากพิจารณาในเชิงพื้น ที่
พบวา ผูสูงอายุกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ที่อาศัยอยูในเขตเมือง ไมไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวนรอยละ 8.8
ในขณะที่ผูสูงอายุกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ที่อาศัยอยูในเขตชนบท ไมไดรับเบี้ยชีพ สูงกวาที่ระดับรอยละ
10.3 เชนเดียวกับกลุมคนพิการ โดยพบวา คนพิการกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ที่อาศัยอยูในเขตเมือง ไมได
รับเบี้ยยังชีพ จํานวนรอยละ 32.6 ในขณะที่ผูสูงอายุกลุมรอยละ 10 ที่จนที่สุด ที่อาศัยอยูในเขตชนบท
ไมไดรับเบี้ยชีพ สูงกวาที่ระดับรอยละ 34.1 แสดงใหเห็นวา ทั้งผูสูงอายุและคนพิการในเขตเมือง สามารถ
เขาถึงสวัสดิการไดงายกวาผูที่อาศัยอยูในเขตชนบท นอกจากนี้ ในป 2558 ยังพบวา เกิดความเหลื่อมล้ํา
เกี่ ย วกั บ การคุ มครองทางสังคม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ที่ส มัครเขาสูร ะบบตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 จํานวนเพียง 10.8 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด และเมื่อรวมกับ
จํานวนผูประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 และมาตารา 39 พบวา มี
แรงงานดั งกล า วเพี ย ง 36.3 ของจํ า นวนแรงงานทั้งหมด ที่ไดรับ ความคุมครองทางสังคม เกิดชองวาง
ทางการเขาถึงสวัสดิการของรัฐระหวางแรงงานในระบบและนอกระบบ

6
4) การเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน ในป 2558 การเขาถึงบริการไฟฟา โทรศัพทเคลื่อนที่ และ
น้ํ า ประปา ค อนข า งมี ความเท า เที ย มกั น อยางไรก็ตาม การเขาถึงโทรศัพทพื้น ฐาน คอมพิว เตอร และ
อินเตอรเน็ต ยังคงมีความไมเทาเทียมระหวางกลุมคนรอยละ 10 ตอประชากรทั้งหมดที่รวยที่สุดกับกลุมคน
รอยละ 10 ตอประชากรทั้งหมดที่จนที่สุด ซึ่งมีความแตกตางกันในการเขาถึงบริการทั้ง 3 ดังกลาวถึง 50.1
13.9 และ 43.9 เทา ตามลําดับ นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงเขตพื้นที่ พบวา ยังคงมีความเหลื่ อมล้ํา
ระหวางการเขาถึงโทรศัพทพื้นฐานในเขตเมืองกับชนบท โดยครัวเรือนในเขตเมืองสามารถเขาถึงบริการ
โทรศัพทพื้นฐานไดรอยละ 18.5 สูงกวาเขตชนบท ซึ่งมีโทรศัพทพื้นฐานใชในครัวเรือนเพียงรอยละ 3.8
สําหรับการเขาถึงบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ยังคงเกิดความไมเทาเทียมเชนเดียวกัน เนื่องจาก
จํ านวนครั ว เรื อนในเขตเมื อ งสามารถเข า ถึ ง คอมพิ ว เตอร และอิ น เตอร เ น็ ต ได ร อ ยละ 32.0 และ 26.2
ตามลําดับ สูงกวาจํานวนครัวเรือนในเขตชนบท ที่สามารถเขาถึงบริการทั้ง 2 ประเภทนี้ไดเพียงรอยละ
17.5 และ 10.1 ตามลําดับ
5) การเขาถึงบริการทางการเงิน (Financial inclusion) ในป 2556 ก็มีความแตกตางกัน
ในการเขาถึงบริการสินทรัพยทางการเงิน (Financial asset) พบวา มีสัดสวนครัวเรือนรอยละ 6.1 4.1 และ
2.4 ของจํ า นวนครั ว เรื อนทั้ งหมด ที่ ยั งไมส ามารถเขาถึงบริการดานเงิน ฝาก สิน เชื่อ และเงิน โอนและ
ชําระเงิน ตามลําดับ สวนใหญเปนครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ําและต่ําที่สุด และเมื่อพิจารณาในเชิงพื้น ที่
พบวา ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนครัวเรือนที่ไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินทั้ง 3
ดานรอยละ 5.1 และ 4.9 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในแตภูมิภาค ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุด เมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ในดานความรูความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) ยังคงมี
ปญหา เห็นไดจากการสํารวจความรูทางการเงินของคนไทยทั่วประเทศ ในป 2556 พบวา มีคนไทยถึ ง
รอยละ 29 ของจํานวนคนทั้งหมดในประเทศ ที่มีความรูความสามารถและพฤติกรรมทางการเงินอยูในระดับ
ต่ํา และเมื่อพิจารณาในระดับกลุมอาชีพ พบวา กลุมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีพอิสระรายไดนอย
และเกษตรกร ยังมีความรูความสามารถทางการเงินในระดับต่ํา สูงถึงรอยละ 46 , 44 และ 36 ตามลําดับ
ซึ่งมากกวากลุมอาชีพอื่น ๆ
นอกจากความเหลื่อมล้ําในดานตาง ๆ ดังกลาว ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ํา
อี กหลายหลายรู ป แบบ เช น ความเหลื่ อ มล้ํา ทางเพศ ความเหลื่อมล้ํ า ทางอาชี พ ความเหลื่อมล้ํ า ทาง
การมีสวนรวมทางการเมือง ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม ความเลื่อมล้ําในการเขาถึงข อมูล
ความเหลื่อมล้ําดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
1.3 การดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ที่ ผ า นมา รั ฐ บาลมิ ไ ด นิ่ ง นอนใจและให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ข า งต น โดยได มี
ความพยายามในการแก ไขป ญ หาความเหลื่ อมล้ํา มาเปน เวลานาน เห็น ไดจ ากนโยบายและมาตรการ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําของไทยในหลาย ๆ ดาน ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
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1.3.1 นโยบายการจัดสรรสวัสดิการเพื่อประชาชน เปนรูปแบบที่ภาครัฐจัดสรรสวัสดิการใหกลุมคน
บางกลุม เชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส เปนตน และใหการชวยเหลือครอบคลุมถึงกลุมครอบครัว
และเด็ ก เกษตรกร อี กทั้ ง กลุ มคนที่ ป ระสบปญ หาตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมของผูป ระสบภัย และผูไดรับ
ผลกระทบชายแดนใต เพื่ อ บรรเทาความเหลื่ อ มล้ํ า ในเชิ ง ผลลั พ ธ ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ (Output
inequality) ซึ่งประกอบดวย ความไมเทาเทียมดานรายได และการถือครองทรัพยสิน ซึ่งในระยะที่ผานมา
รั ฐ บาลมี การดํ า เนิ น นโยบายกั บ กลุ มเป าหมายดังกลาว เชน โครงการเบี้ย ยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
โครงการจั ด สรรที่ ดิ น ทํ า กิ น แก เ กษตรกรที่ ไ ม มี ที่ ดิ น ทํ ากิ น โครงการจั ด สรรเงิน อุ ด หนุ น ให แก นั กเรี ย น
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการสินเชื่อรายยอยเพื่อใชจายฉุกเฉิน โครงการบาน
ประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ และมาตรการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายยอย เปนตน
1.3.2 นโยบายการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน เปนรูปแบบนโยบายทีภ่ าครัฐจัดทําเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเขาถึงปจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชน ประกอบดวย การเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุข การศึกษา และการเงิน ทั้งนี้ พบวา การดําเนินนโยบายในรูปแบบนี้ มีความสําคัญตอการลด
ปญหาความไมเทาเทียมที่เ กิดขึ้น เชน โครงการลดภาระคาครองชีพของประชาชน โครงการสนับสนุ น
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การศึกษา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทีย ม โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษา โครงการ
ประกันสุขภาพถวนหนา โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหม (Start up) และโครงการค้ําประกัน
สินเชื่อ SMEs ทวีคูณ เปนตน
อยางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายการจัดสรรสวัสดิการดังกลาว ที่ผานมามีการดําเนินการในลักษณะที่
มีการระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน (Targeted policy) อยูจํานวนหนึ่งในมิติตาง ๆ เชน กลุมเปาหมายตาม
เกณฑอายุ (เยาวชน วัยทํางาน วัยชรา) กลุมเปาหมายตามเกณฑคาใชจาย (คาสาธารณูปโภค) เปนตน
อยางไรก็ตาม นโยบายสวนใหญเปนการดําเนินการเปนการทั่วไป (Universal policy) ประชาชนทุกชนชั้น
ได รั บ โอกาสในการเข า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารรั ฐ ได เ ท า เที ย มกั น ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง อาจจะเป น การซ้ํ า เติ ม ป ญ หา
ความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ รุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเปนประเด็นสําคัญที่ทาทายวาจะเพิ่มประสิทธิภาพของ
การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในระยะถัดไปไดอยางไร เพื่อใหมีความเฉพาะเจาะจง
ถูกตองตรงกลุมเปาหมาย และไมเปนภาระทางการคลังมากจนเกินไปในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิดและรูปแบบในการจัดสรรสวัสดิการของไทยและตางประเทศ
2.1 แนวคิดในการจัดสรรสวัสดิการของไทย
2.1.1 สวัสดิการที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนของไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการภาครัฐที่ดูแลประชาชนตลอดชวงอายุอยางนอยจํานวน 44
สวัสดิการ 2 แบงเปนสวัสดิการที่เปนตัวเงิน 27 สวัสดิการ และสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน 17 สวัสดิการ
เช น การสนั บ สนุ น ป จ จั ย 4 สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สาธารณู ป โภค สิ ท ธิ์ ใ นการใช ที่ ทํ า กิ น
พั กชํ า ระหนี้ การสนั บ สนุ นสิ นเชื่อ การฝกอบรม เปน ตน โดยสวัสดิการดังกลาวอยูในการดูแลของ 11
กระทรวง และ 2 หนวยงาน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข สํานักนายกรัฐ มนตรี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ ยังมี
สวัสดิการที่สําคัญอีก 3 สวัสดิการ คือ มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
โครงการประกันสุขภาพภายใตกองทุนประกันสังคม และโครงการประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งการจัดสรร
สวัสดิการสังคมจะจัดสรรตามกลุมเปาหมาย ทั้งหมด 12 กลุมเปาหมาย (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่
2.1) ดังตอไปนี้
1) เด็กแรกเกิดและเด็กกอนวัยเรียน มี 1 สวัสดิการ คือ
1.1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสําหรับครอบครัวยากจน
2) เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กกําพรา ครอบครัวยากจน (อายุ 0 – 18 ป) มี 3 สวัสดิการ คือ
2.1) เงินอุดหนุนชวยเหลือคาเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ
2.2) การดูแลเด็กในสถานรองรับ
2.3) กองทุนคุมครองเด็ก
3) นักเรียนและนักศึกษา มี 3 สวัสดิการ คือ
3.1) สวัสดิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
3.2) การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกนักเรียน
3.3) เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
4) เกษตรกร มี 6 สวัสดิการ มีดังนี้
1

2

การสํารวจขอมูลสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ผานการตอบแบบสํารวจออนไลนในชวงเดือนมีนาคม โดยมีผูตอบแบบสอบถาม คือ กระทรวง กรม หนวยงานในสังกัด
และองคกรมหาชน อยางไรก็ดี ขอมูลที่สํารวจยังไมครบถวน เนื่องจากมีหนวยงานที่ยังไมไดตอบแบบสํารวจ เชน สํานักงาน
ประกันสังคม หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข เปนตน
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4.1) เงินชวยเหลือเกษตรกร
4.2) โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอย
4.3) เงินกูปลอดดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ยต่ํา
4.4) เอกสารสิทธิ์ใหเขาทําประโยชนในที่ดินนิคมสหกรณ
4.5) เงินชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
4.6) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
5) ผูปวยเอดส มี 3 สวัสดิการ คือ
5.1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว
5.2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหดานทุนประกบอาชีพ
5.3) เบี้ยสงเคราะหผูปวยเอดส
6) ผูพิการ มี 4 สวัสดิการ คือ
6.1) บัตรประจําตัวคนพิการ
6.2) อุปกรณชวยเหลือผูพิการ
6.3) การบริการขอมูลขาวสาร
6.4) เบี้ยคนพิการ
7) ผูมีรายไดนอย มี 8 สวัสดิการ คือ
7.1) เงินสงเคราะหเด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบาน
7.2) เงินอุดหนุนคาแรงสตรีและเงินสงเคราะหครอบครัว
7.3) สงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่งชวยเหลือเปนตัวเงินหรือสิ่งของ
7.4) โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลว
7.5) โครงการคาไฟฟาฟรี
7.6) สวนลดราคากาซ NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ
7.7) การฝกสอนอาชีพฟรี
7.8) เงินบริจาคจากมูลนิธิโรงพยาบาลชวยเหลือผูปวยยากไร
8) ผูสูงอายุ มี 5 สวัสดิการ คือ
8.1) การใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ
8.2) เงินสงเคราะหผูสูงอายุที่อยูในภาวะยากลําบาก
8.3) การสนับสนุนคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
8.4) การปรับปรุงสภาพแวดลอมของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย
8.5) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
9) ผูประสบปญหาทางสังคม มี 2 สวัสดิการ คือ
9.1) การชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ
9.2) เงินชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

10
10) ผูประสบภัย มี 2 สวัสดิการ คือ
10.1) เงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ
10.2) เงินทุนการศึกษาชวยเหลือทายาทผูประสบภัย
11) ผูไดรับผลกระทบชายแดนใต มี 2 สวัสดิการ คือ
11.1) เงินชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
11.2) เงินชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
12) สวัสดิการอื่น ๆ มี 8 สวัสดิการ คือ
12.1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหรายเดือน เงินยังชีพระหวางศึกษา เงินยังชีพผูทุพพลภาพ
12.2) เงินสงเคราะหคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศกลับภูมิลําเนาเดิม
12.3) เงินชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย จากกองทุนเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
12.4) เงินอุดหนุนคาใชจายเพื่อชวยเหลือชาวเขาดานสังคมสงเคราะห
12.5) กองทุนยุติธรรมใหคําปรึกษาดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
12.6) มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
12.7) โครงการประกันสุขภาพภายใตกองทุนประกันสังคม
12.8) โครงการประกันสุขภาพถวนหนา
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ตารางที่ 2.1 สวัสดิการสังคมจัดสรรตามกลุมเปาหมาย 12 กลุมเปาหมาย
สวัสดิการ
1) เด็กแรกเกิดและเด็ก
กอนวัยเรียน
1.1) เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดสําหรับ
ครอบครัวยากจน

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ

รายละ 400 บาท ตอคน ตอเดือน เปนเวลา 12 เดือน

เงื่อนไข

จะตองเปนเด็กแรกเกิดที่เกิดระหวาง 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 ที่อยูในครัวเรือนยากจนหรือ
ครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน มีสัญชาติไทย
ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และมารดา
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
ซึ่งมีการจายเงินอุดหนุนผานระบบ PromptPay
โดยตรงแลว
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2) เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กกําพรา ครอบครัว
ยากจน (อายุ 0 – 18
ป)

หนวยงาน
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จํานวนสวัสดิการ
1) อุปการะเด็ก 1 คนไดรับเงินคาเลี้ยงดูเด็ก ไมเกิน
2,000 บาท ตอเดือน
2) อุปการะเด็กมากกวา 1 คน ไดรับเงินคาเลี้ยงดูเด็ก
ไมเกิน 4,000 บาท ตอเดือน

2.2) การดูแลเด็ก
ในสถานรองรับ

1) ปจจัย 4 (ที่พัก อาหาร (คนละ 57 บาทตอคนตอวัน)
เครื่องนุงหม บริการทางการแพทย)
2) การศึกษา และการพัฒนาทักษะตามชวงวัย

2.3) กองทุน
คุมครองเด็ก

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

1) รายบุคคล 1 เดือนครั้ง ใหจนอายุครบ 18 ปบริบูรณ
2) รายโครงการตองเปนโครงการที่ผานคณะกรรมการ
อนุมัติโครงการ และถาเปนโครงการระยะยาวจะแบงการ
จายเปน 2 งวด ตามระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ

เงื่อนไข
1) เปนครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกําพรา
เด็กถูกทอดทิ้ง ที่ขาดผูอุปการะเลี้ยงดูที่มีรายไดนอย
ฐานะยากจน
2) ผูอุปการะเด็กตองมีอายุ 25 ปขึ้นไป และแกกวาเด็ก
ไมนอยกวา 15 ป แตไมเกิน 60 ป เวนแตอธิบดี
พิจารณาเห็นสมควร
3) เปนผูมีสัญชาติไทย และมีถิ่นพํานักในราชอาณาจักร
ไทย
เปนเด็กอายุ 0 - 18 ป ซึ่งถูกทอดทิ้งหรือครอบครัวไม
สามารถอุปการะเลี้ยงดูได

1) เด็ก ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย
เปนเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหมาตรา 32 ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 2546 เด็กที่ผูปกครอง
ไมสามารถเลี้ยงดูได หรือประกอบอาชีพไมเหมาะสม
2) ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ หรือบุคคลที่อุปการะ
เลี้ยงดูเด็ก
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สวัสดิการ
หนวยงาน
2.1) เงินอุดหนุน
กรมกิจการเด็กและ
ชวยเหลือคาเลี้ยงดูเด็ก เยาวชน กระทรวง
ในครอบครัวอุปถัมภ การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย
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สวัสดิการ

3) นักเรียนและ
นักศึกษา
3.1) สวัสดิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ป

หนวยงาน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไข
3) องคกรที่ทํางานดานเด็ก ไดแก หนวยงานภาครัฐ
และองคกรภาคเอกชน (เปนองคกรไทยเทานั้น)

1) ในระบบโรงเรียน
1.1) อนุบาล 2,830 บาท ตอคนตอป
1.2) ประถมศึกษา 3,563 บาท ตอคนตอป
1.3) มัธยมศึกษาตอนตน 5,919 บาท ตอคนตอป
1.4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4.1) สามัญศึกษา 6,607 บาท ตอคนตอป
1.4.2) อาชีวศึกษา
(1) ชางอุตสาหกรรม 10,810 บาท ตอคน
ตอป
(2) พาณิชยกรรม 9,210 บาท ตอคนตอป
(3) คหกรรม 9,810 บาท ตอคนตอป
(4) ศิลปกรรม 10,510 บาท ตอคนตอป
(5) เกษตรกรรมทั่วไป 10,210 บาท ตอคน
ตอป
(6) เกษตรกรรมปฏิรูป16,210 บาท ตอคน

จัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายตอหัวและคาใชจาย
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปใหแกผูเรียนที่เปนนักเรียน
นักศึกษา โดยแบงเปน 5 หมวด คือ คาเลาเรียน
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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จํานวนสวัสดิการ
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สวัสดิการ

หนวยงาน

ตอป
2) นอกระบบโรงเรียน
2.1) ประถมศึกษา 1,960 บาท ตอคนตอป
2.2) มัธยมศึกษาตอนตน 3,600 บาท ตอคนตอป
2.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3.1) สามัญศึกษา 3,680 บาท ตอคนตอป
2.3.2) อาชีวศึกษา 6,300 บาท ตอคนตอป
1) นักเรียนประถม 480 บาท ตอปตอคน
2) นักเรียนมัธยม 880 บาท ตอปตอคน

1) เงินยังชีพรายเดือนของบุตรผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก
1.1) ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 1,000 บาท ตอเดือน
1.2) ระดับเด็กเล็ก กศน. มัธยมศึกษา ปวช. 1,500
บาท ตอเดือน
1.3) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญา อนุปริญญา ปวส.)
2,500 บาท ตอเดือน

เงื่อนไข

เปนนักเรียนยากจนขาดแคลน ภายในชั้น ป. 1 – ม. 3
ที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท
ตอป
ผูที่ไดรับสิทธิ คือ บุตรเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่
ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย
และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิต
หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่ โดยสาเหตุ
ดังกลาวมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงหรือสาเหตุสวนตัว
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3.2) การจัดสรรเงิน สํานักงาน
อุดหนุนใหแกนักเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
3.3) เงินชวยเหลือ สํานักงานปลัดสํานัก
ทุนการศึกษารายป
นายกรัฐมนตรี สํานัก
ตอเนื่องและเงินยังชีพ นายกรัฐมนตรี
รายเดือน

จํานวนสวัสดิการ
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สวัสดิการ

กรมสงเสริมสหกรณ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.2) โครงการ
กรมสงเสริมสหกรณ
พักหนี้เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและ
รายยอยและประชาชน สหกรณ
ผูมีรายไดนอย
4.3) เงินกูปลอด
กรมสงเสริมสหกรณ
ดอกเบี้ยหรืออัตรา
กระทรวงเกษตรและ
ดอกเบี้ยต่ํา
สหกรณ

จํานวนสวัสดิการ
2) เงินทุนการศึกษาของบุตรผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก
2.1) ระดับปฐมวัย กศน. 5,000 บาทตอป
2.2) ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 6,000 บาทตอป
2.3) ระดับมัธยมศึกษา ปวช. 10,000 บาทตอป
2.4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญา อนุปริญญา ปวส.)
20,000 บาทตอป
เงินอุดหนุนซื้อรถบรรทุก 1 คัน

1) ชดเชยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3 และมูลหนี้เงินกูไมเกิน
รายละ 500,000 บาท เปนระยะเวลา 3 ป
2) เงินอุดหนุนเพื่ออบรมฟนฟูสมาชิกรายละ 3,000 บาท

เงื่อนไข

สงเสริมการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

1) เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร และสมาชิกกลุม
เกษตรกร
2) มีหนี้ตนเงินคงคางกับสหกรณหรือกลุมเกษตรกร
ณ วันที่เขารวมโครงการฯ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
กลุมตองมีความเขมแข็ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
เปาหมาย 1,400 กลุมวงเงิน 500 ลานบาท เฉลี่ยกลุมละ ผานเกณฑมาตรฐานที่กรมกําหนด
350,000 บาท และคนละเทาไหรขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก
ในกลุมที่ประสงคจะขอกู
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4) เกษตรกร
4.1) เงินชวยเหลือ
เกษตรกร

หนวยงาน
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จํานวนสวัสดิการ
1) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคม
สหกรณ (กสน.3) จํานวน 1,260 ฉบับ
2) หนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) จํานวน 1,923
ฉบับ

4.5) เงินชวยเหลือ
เกษตรกรและผูยากจน
จากคณะอนุกรรมการ
ชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจน (อชก.)

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

4.6) สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อ

สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน

อํานาจในการอนุมัติเงินกู ไดแก
1) อชก. สวนอําเภอ ไมเกินรายละ 300,000 บาท
2) อชก. สวนจังหวัด เกิน 300,000 บาท แตไมเกิน
รายละ 500,000 บาท
3) อชก. สวนกลาง เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน
รายละ 2,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5 ตอป
ระยะเวลาการชําระคืน ไมเกิน 20 ป
อยูระหวางดําเนินการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ
การชวยเหลือ

เงื่อนไข
1) มีสัญชาติไทย
2) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด
3) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถ
ประกอบอาชีพได
4) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียง
เล็กนอยไมพอแกการครองชีพ
6) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
1) เกษตรกรที่ยากจน ผูยากจน
2) บิดา มารดา คูสมรส บุตรของเกษตรกรที่ยากจน
หรือผูยากจน
3) เกษตรกรผูเชาที่ดิน

เกษตรกร ผูยากจนที่ประสบปญหาจะสูญเสียสิทธิใน
ที่ดินทํากิน หรือไมมีที่ดินทํากิน
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สวัสดิการ
หนวยงาน
4.4) เอกสารสิทธิ์ให กรมสงเสริมสหกรณ
เขาทําประโยชนใน
กระทรวงเกษตรและ
ที่ดินนิคมสหกรณ
สหกรณ
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สวัสดิการ
หนวยงาน
ชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจน
5) ผูปวยเอดส
5.1) เงินอุดหนุนเงิน กรมพัฒนาสังคมและ
สงเคราะหผูติดเชื้อ
สวัสดิการ กระทรวง
เอดสและครอบครัว
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

เงินสงเคราะหผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว ชวยเหลือ
ไมเกินครั้งละ 2,000 บาท ติดตอกันไมเกิน 3 ครั้งตอ
ครอบครัว

ชวยเหลือรายละ 5,000 บาท

เงื่อนไข

1) ครอบครัวที่หัวหนาครอบครัวติดเชื้อหรือปวยดวย
โรคเอดสและมีผูอยูในอุปการะ
2) ครอบที่มีหัวหนาครอบครัวไมไดติดเชื้อหรือปวยดวย
โรคเอดสแตตองอุปการะสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ
หรือปวยดวยโรคเอดส
3) ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวถึงแกกรรมดวยโรค
เอดส
4) ผูติดเชื้อหรือปวยดวยโรคเอดสที่ไมมีผูอุปการะ
เลี้ยงดู
1) สตรีที่เปนหัวหนาครอบครัวที่ติดเชื้อหรือปวยดวย
โรคเอดสและมีผูอยูในอุปการะ
2) สตรีที่เปนหัวหนาครอบครัวที่ไมไดติดเชื้อหรือปวย
ดวยโรคเอดสแตตองอุปการะคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ
หรือปวยดวยโรคเอดส
3) สตรีที่ติดเชื้อหรือปวยดวยโรคเอดสที่ไมมีผูอุปการะ
เลี้ยงดู
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5.2) เงินอุดหนุนเงิน กรมพัฒนาสังคมและ
สงเคราะหดานทุน
สวัสดิการ กระทรวง
ประกอบอาชีพ
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ
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สวัสดิการ

หนวยงาน

เงื่อนไข
4) สตรีที่สามีปวย หรือเสียชีวิตดวยโรคเอดส แตตอง
อุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว
เปนผูยากจน รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือขาด
ผูอุปการะเลี้ยงดู

คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตาม พ.ร.บ. สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะไดรับสิทธิเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจาก
รัฐ ตามมาตรา 20
อุปกรณชวยเหลือผูพิการราคาไมเกิน 100,000 บาทตอ
คน
คนพิการที่ลงทะเบียนไวกับกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ตองยื่นความประสงคขอยืมและ
ขอรับอุปกรณตามเงื่อนไขที่กระทรวงกําหนด

ตองเปนคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

500 บาทตอเดือน

เปนผูประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน
คนพิการที่ลงทะเบียนไวกับกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
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5.3) เบี้ยสงเคราะห กรมสงเสริม
ผูปวยเอดส
การปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
6) ผูพิการ
6.1) บัตรประจําตัว กรมสงเสริมและพัฒนา
คนพิการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
6.2) อุปกรณ
กรมการขนสงทางบก
ชวยเหลือผูพิการ
กระทรวงคมนาคม
6.3) การบริการ
สํานักงาน
ขอมูลขาวสาร
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

จํานวนสวัสดิการ
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สวัสดิการ
6.4) เบี้ยคนพิการ

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ

เงื่อนไข
คนพิการที่จดทะเบียนแลวและไดมาแสดงความจํานง
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตตองไมอยูในสถาน
สงเคราะหของรัฐ

1) ชวยเหลือเพื่อเปนคาเลี้ยงดูหรือคาใชจายตาง ๆ ของ
เด็กเปนวงเงินครั้งละไมเกิน1,000 บาท ตอเด็กหนึ่งคน
ในครอบครัวและไมเกินครั้งละ 3,000 บาท สําหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กเกินกวา 1 คน
2) เงินและสิ่งของในคราวเดียวกัน วงเงินไมเกิน 2,000
บาทตอเด็กหนึ่งคนในครอบครัว และไมเกิน 3,000 บาท
สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกวาหนึ่งคน
3) เครื่องอุปโภคบริโภค วงเงินไมเกิน 1,000 บาทตอเด็ก
หนึ่งคนในครอบครัว และไมเกิน 3,000 บาทสําหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กเกินกวาหนึ่งคน (การจัดหาเครื่อง
อุปโภคบริโภคใหดําเนินการตรมระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม)
4) ใหคําแนะนําปรึกษาและบริการอื่น ๆ อยางใด
อยางหนึ่ง

เปนครอบครัวที่บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดาหรือ
มารดา หรือผูปกครองที่มีเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ
หรือที่อยูในระหวางการศึกษาอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ
มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย และเปนครอบครัว
ยากจนขาดแคลนหรือประสบปญหาความเดือนรอน
ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัวเด็กโดยเฉพาะอันเปนการกระทบ
กระเทือนตอสวัสดิภาพของเด็ก โดยเขาหลักเกณฑ
อยางหนึ่งอยางใด ไดแก กําพรา อนาถา ซึ่งมีผูปกครอง
พิการทางรางกาย สมองและปญญาหรือจิตใจ บิดา
มารดา หรือเฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง
ประสบภาวะอยางใดอยางหนึ่ง เชน
ถูกจําคุก กักขัง พิการ และทุพพลภาพ ปวยทาง
รางกายหรือจิตใจไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได และเด็กเกิดนอกสมรส

800 บาทตอเดือน
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7) ผูมีรายไดนอย
7.1) เงินสงเคราะห
เด็กในครอบครัว
ชวยเหลือเด็กขาด
แคลนและเด็กฝากเลี้ยง
ตามบาน

หนวยงาน
กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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หนวยงาน
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

7.3) สงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายได
นอยและผูไรที่พึ่ง
ชวยเหลือเปนตัวเงิน
หรือสิ่งของ
7.4) โครงการ
บรรเทาผลกระทบจาก
การปรับราคาขายปลีก
กาซปโตรเลียมเหลว

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

จํานวนสวัสดิการ
สตรีที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการสรางชีวิตใหม
ไดรับสวัสดิการดังนี้
1) การฝกอบรมจํานวน 104 วัน โดยแบงเปนการฝก
อบรมทักษะวิชาชีพ จํานวน 44 วัน เปนเงินอุดหนุน
(คาอาหารระหวางการฝกอบรม) วันละ 50 บาท และ
การฝกทักษะการบริหารจัดการกลุม จํานวน 60 วัน
(เงินคาแรงวันละ 50 บาทตอวัน)
2) หลังจาการฝกอบรมเสร็จสิ้น ไดรับเงินสงเคราะห
ครอบครัวจํานวน 1,000 บาท ตอครอบครัว ไดรับจํานวน
ครั้งเดียว
ชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอยฯ รายละไมเกิน 3,000
บาทตอครั้งไมเกิน 3 ครั้งตอปงบประมาณ

เงื่อนไข
1) สตรีหรือเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา วางงาน
หรือเปนแรงงานนอกระบบ อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและ
มีสัญชาติไทย
2) สตรีที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

1) ครัวเรือนรายไดนอย ซื้อกาซในราคาเดิมตามการใช
จริงแตไมเกิน 18 กิโลกรัมตอ 3 เดือน
2) รานคา หาบเร แผงลอยอาหาร ซื้อกาซในราคาเดิม
ตามการใชจริงไมเกิน 150 กิโลกรัมตอเดือน ทั้งนี้ ผูไดรับ

1) ครัวเรือนรายไดนอยซึ่งใชไฟฟาเฉลี่ยในป 2555
ไมเกิน 90 หนวยตอเดือน หรือครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช
2) รานคา หาบเร แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ทําการคา
ไมเกิน 50 ตารางเมตร
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สวัสดิการ
7.2) เงินอุดหนุน
คาแรงสตรีและเงิน
สงเคราะหครอบครัว

1) เปนผูมีรายไดนอย
2) เปนผูมีสัญชาติไทย
3) ไมเปนผูที่ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐ
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สวัสดิการ

7.5) โครงการคา
ไฟฟาฟรี

7.7) การฝกสอน
อาชีพฟรี

จํานวนสวัสดิการ
การชวยเหลือสามารถเลือกใชถังขนาดใดก็ได แตไมเกิน
ขนาดถัง 15 กิโลกรัม
สํานักงานนโยบายและ คาไฟฟาฟรี 50 หนวย ตอครอบครัวที่เปนผูใชไฟฟาบาน
แผนพลังงาน
อยูอาศัย และมีการใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวย ติดตอกัน
กระทรวงพลังงาน
อยางนอย 3 เดือน

สํานักงานนโยบายและ 1) รถเล็ก 10,000 บาทตอเดือนตอคัน
แผนพลังงาน
2) รถใหญ 40,000 บาทตอเดือนตอคัน
กระทรวงพลังงาน

สํานักงาน
สัปดาหละ 1 ครั้ง
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
7.8) เงินบริจาคจาก สํานักงาน
เงินบริจาคจากมูลนิธโิ รงพยาบาลชวยเหลือผูปวยยากไร
มูลนิธิโรงพยาบาล
ปลัดกระทรวง
ชวยเหลือผูปวยยากไร สาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข

เงื่อนไข

1) ประชาชนผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย และติดมิเตอร
ไฟฟา 5 แอมแปร
2) ใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวย ติดตอกันอยางนอย 3
เดือน
3) ไมเปนนิติบุคคล
1) ตองเปนผูขับรถโดยสารสาธารณะที่มีใบอนุญาต
ขับรถโดยสารสาธารณะที่ไมหมดอายุ
2) ตองเปนรถโดยสารสาธารณะที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานของภาครัฐ และเอกสารไมหมดอายุ
เปนผูมีรายไดนอย

เปนผูมีรายไดนอย มีสัญชาติไทย และผานการประเมิน
ทางสังคมโดยทีมนักสังคมเคราะหและคณะกรรมการ
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7.6) สวนลดราคา
กาซ NGV สําหรับรถ
โดยสารสาธารณะ

หนวยงาน
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สวัสดิการ
8) ผูสูงอายุ
8.1) การใหบริการ
กูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุน
ผูสูงอายุ

หนวยงาน
กรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

เงื่อนไข

การใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
1) รายบุคคลรายละไมเกิน 30,000 บาท
2) รายกลุม กลุมละไมนอยกวา 5 คน กลุมละไมเกิน
100,000 บาท

1) มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
2) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืม
ประกอบอาชีพ
3) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องขอรับ
การสนับสนุน
4) มีสภาพรางกายแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพได
5) มีสถานที่ในการประกอบอาชีพของผูกูยืมอยูภายใน
จังหวัดเดียวกันกับที่ผูกูยืมไดยื่นคํารองขอกูยืมไว
6) ไมเปนผูคางชําระกองทุนผูสูงอายุ
7) ตองมีผูค้ําประกัน
1) เงินสงเคราะหชวยเหลือตามประกาศกระทรวงพัฒนา 1) มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
2) สัญชาติไทย
ซึ่งผูสูงอายุไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูก 3) ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง หรือแสวงหา
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือประสบปญหา
เปนเงินครั้งละไมเกิน 500 บาท
ความเดือดรอนและมีความจําเปนในเรื่องที่อยูอาศัย
2) เงินสงเคราะหชวยเหลือตามประกาศกระทรวงพัฒนา หรืออาหาร หรือเครื่องนุงหม
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งผูสูงอายุประสบ
ปญหาเดือดรอนและมีความจําเปนในเรื่องที่อยูอาศัย หรือ
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8.2) เงินสงเคราะห กรมกิจการผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ยากลําบาก
ของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ

23

หนวยงาน

8.3) การสนับสนุน
คาจัดการศพผูสูงอายุ
ตามประเพณี

กรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

8.4) การปรับปรุง
สภาพแวดลอมของ
ผูสูงอายุใหเหมาะสม
และปลอดภัย

กรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ
เงื่อนไข
อาหาร หรือเครื่องนุงหม ชวยเหลือเปนเงินครั้งละไมเกิน
2,000 บาท และชวยเหลือไดไมเกิน 3 ครั้งตอป
เงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี จํานวน 1) มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
2,000 บาทตอราย
2) สัญชาติไทย
3) ผูสูงอายุอยูในครอบครัวที่ยากจนตามขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมือง
พัทยา
4) ไมมีญาติ หรือมีญาติแตมีฐานะยากจน ไมสามารถ
จัดการงานศพได
เปนคาจัดซื้อวัสดุและคาแรงในการปรับปรุงบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับบริการ
เปนเงิน 20,000 บาทตอหลัง
1) มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
2) มีสัญชาติไทย
3) มีฐานะยากจนไมมีลูกหลานเลี้ยงดู หรือผูสูงอายุ
ที่อาศัยอยูรวมกับลูกหลานครอบครัวที่ยากจน
ที่พักของผูสูงอายุ
1) เปนบานพักของผูสูงอายุหรือลูกหลานในครอบครัว
เดียวกับผูสูงอายุ (ไมใชบานที่ผูสูงอายุเชาอยู)
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สวัสดิการ
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สวัสดิการ

หนวยงาน

กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

9) ผูประสบปญหาทาง
สังคม
9.1) การชวยเหลือ
คุมครองสวัสดิภาพ

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

อัตราขั้นบันไดตามอายุ
1) อายุ 60 - 69 ป 600 บาท
2) อายุ 70 - 79 ป 700 บาท
3) อายุ 80 - 89 ป 800 บาท
4) อายุ 90 ปขึ้นไป 1,000 บาท
1) ใหการชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ และจัดบริการ
ทางสังคมแกกลุมเปาหมาย
2) ใหสถานที่พักพิงชั่วคราว และปจจัยสี่สําหรับ
กลุมเปาหมายที่ประสบปญหาทางสังคม

เงื่อนไข
2) เปนบานพักที่ตั้งอยูในที่ดินของตนเองหรือของ
ลูกหลานในครอบครัว
3) หากไมใชที่ดินของตนเองตองไดรับอนุญาตใหใช
ที่ดินจากเจาของโดยถูกตองตามกฎหมาย และเจาของ
บานพักอาศัยใหการยินยอมใหมีการปรับปรุง และหาก
ผูเปนเจาของบานพักอาศัยไมไดอาศัยอยูในพื้นที่
ดังกลาว ใหผูเปนเจาของบานมอบอํานาจใหตัวแทนใน
ครอบครัวนั้นทําหนังสือยินยอมใหมีการปรับปรุง
ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูใน
สถานสงเคราะหของรัฐ
1) ผูประสบปญหาทางสังคม
2) มีสัญชาติไทย
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8.5) เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

จํานวนสวัสดิการ
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สวัสดิการ
9.2) เงินชวยเหลือ
ผูประสบปญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน

10.2) เงิน
กรมปองกันและ
ทุนการศึกษาชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย
ทายาทผูประสบภัย
กระทรวงมหาดไทย

จํานวนสวัสดิการ
เงินหรือสิ่งของไมเกิน 2,000 บาท หากเกิน 2,000 บาท
ขึ้นอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย หรือผูวาราชการจังหวัด

เงื่อนไข
เปนผูประสบความเดือดรอนโดยปจจุบันทันดวนและ
ตองไดรับการแกไขทันทีเพื่อปองกันปญหา

อัตราความชวยเหลือขึ้นอยูกับแตละดาน เปนไปตาม
หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 หลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดาน
การเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ตุลาคม 2533 อนุมัติให
ชวยเหลือทายาทผูเสียชีวิตจากเหตุการณรถยนตบรรทุก
แกสพลิกคว่ําแกสระเบิด ถนนเพชรบุรีตัดใหม เปนเงินทุน
การศึกษารายเดือนจนจบชั้นอุดมศึกษา ดังนี้
1.1) ระดับประถมศึกษา รายละ 600 บาท
1.2) ระดับมัธยมศึกษา รายละ 1,000 บาท และ
1.3) ระดับอุดมศึกษา รายละ 2,000 บาท

1) เปนเกษตรกรสัญชาติไทยทําการเกษตรที่ประสบภัย
พิบัติและไดรับความเสียหายสิ้นเชิง
2) ตองเปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงาน
ที่กํากับดูแลเกษตรกรแตละดานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กอนเกิดภัยแลวเทานั้น
เปนทายาทของผูประสบภัยที่เสียชีวิต
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หนวยงาน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
10.) ผูประสบภัย
สํานักงาน
10.1) เงิน
ปลัดกระทรวงเกษตร
ชวยเหลือเกษตรกรผูที่ และสหกรณ กระทรวง
ประสบภัยพิบัติ
เกษตรและสหกรณ

26

สวัสดิการ

หนวยงาน

เงื่อนไข
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จํานวนสวัสดิการ
2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 กุมภาพันธ 2534 อนุมัติให
ชวยเหลือทายาทผูเสียชีวิตจากเหตุการณรถยนตบรรทุก
วัตถุระเบิด (แกป) พลิกคว่ํา และเกิดระเบิด ที่จังหวัด
พังงา ตามหลักเกณฑเดียวกับเหตุการณรถยนตบรรทุก
แกสพลิกคว่ําแกสระเบิด ถนนเพชรบุรีตัดใหม
3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 สิงหาคม 2536 อนุมัติให
ชวยเหลือทายาทผูเสียชีวิต จากเหตุการณโรงแรมรอยัล
พลาซาพังทลาย จังหวัดนครราชสีมา เปนเงินทุน
การศึกษารายเดือนจนจบชั้นอุดมศึกษา ดังนี้
3.1) ตั้งแตแรกเกิดถึงระดับประถมศึกษา รายละ
1,000 บาท
3.2) ระดับมัธยมศึกษารายละ 1,500 บาท
3.3) ระดับอุดมศึกษา รายละ 2,500 บาท
4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2543 อนุมัติให
ชวยเหลือทายาทผูเสียชีวิตจากเหตุการณโรงงานอบลําไย
แหงระเบิด จังหวัดเชียงใหม เปนเงินทุนการศึกษา
รายเดือนจนจบชั้นอุดมศึกษา ดังนี้
4.1) กอนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา รายละ 1,000
บาท
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สวัสดิการ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ
4.2) ระดับมัธยมศึกษา รายละ 1,500 บาท และ
4.3) ระดับอุดมศึกษา รายละ 2,500 บาท

การชวยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑการชวยเหลือฯ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
1 สิงหาคม 2550 และ 30 กรกฎาคม 2555 ดังนี้
1) เงินชวยเหลือเฉพาะหนากรณีเสียชีวิต (เฉพาะ
ประชาชน) รายละ 6,000 บาท
2) เงินชวยเหลือเฉพาะหนากรณีบาดเจ็บ (เฉพาะ
ประชาชน) รายละ 3,000 บาท
3) เงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพตามความถนัด
ครอบครัวละไมเกิน 4,000 บาท
4) เงินฟนฟูสมรรถภาพผูบาดเจ็บสาหัสหรือพิการ
รายละ 200,000 บาท
5) เงินยังชีพรายเดือนบุตรผูเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และ
พิการ ตามระดับการศึกษาจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ อายุไม
เกิน 25 ป
5.1) ระดับอนุบาล ประถม 1,000 บาทตอคนตอเดือน

เงื่อนไข

เปนผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบ ตามหลักเกณฑการชวยเหลือ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
โดยผานการรับรอง 3 ฝาย (ปกครอง ทหาร ตํารวจ)
วาเกิดจากผูกอความไมสงบ
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11.) ผูไดรับผลกระทบ
ชายแดนใต
11.1) เงิน
ชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต

หนวยงาน
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สวัสดิการ

หนวยงาน
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จํานวนสวัสดิการ
เงื่อนไข
5.2) ระดับมัธยม ปวช. กศน. กอนวัยเรียน 1,500 บาท
ตอคนตอเดือน
5.3) ระดับอุดมศึกษา ปวส. 2,500 บาทตอคนตอเดือน
6) เงินชวยเหลือครอบครัวที่ประสบปญหาจากความไม
สงบฯ ครอบครัวละ 10,000 บาท
7) เงินยังชีพรายเดือนผูที่พิการจากเหตุความไมสงบ ตาม
ลักษณะความพิการ (เดือนละ 1,000 2,000 3,000 บาท)
8) เงินอุดหนุนครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดา
เสียชีวิตจากเหตุความไมสงบเดือนละ 2,000 บาทตอคน
กรณีอุปการะมากกวา 2 คนขึ้นไปเหมาจายเดือนละ
5,000 บาท
11.2) เงิน
ศูนยอํานวยการบริการ การชวยเหลือดานรางกาย
เปนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ
ชวยเหลือเยียวยาแก
จังหวัดชายแดนภาคใต 1) กรณีเสียชีวิต (จํานวน 500,000 บาท)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูไดรับผลกระทบจาก
2) กรณีบาดเจ็บสาหัส (จํานวน 50,000 บาท)
สถานการณความไม
3) กรณีบาดเจ็บปานกลาง (จํานวน 30,000 บาท)
สงบในจังหวัดชายแดน
4) กรณีบาดเจ็บเล็กนอย (จํานวน 10,000 บาท)
ภาคใต
5) กรณีพิการหรือทุพพลภาพ (จํานวน 500,000 บาท)
6) การชวยเหลือดานทรัพยสิน (ประเมินความเสียหาย
ตามความเปนจริง)
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หนวยงาน

12.) สวัสดิการอื่น ๆ
12.1) เงินอุดหนุน
เงินสงเคราะหรายเดือน
เงินยังชีพระหวางศึกษา
เงินยังชีพผูทุพพลภาพ

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

12.2) เงิน
สงเคราะหคนไทยตก
ทุกขไดยากในประเทศ
กลับภูมิลําเนาเดิม

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

จํานวนสวัสดิการ
เงื่อนไข
7) การชวยเหลือดานคุณภาพชีวิต (รายละ 15,000 บาท)
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหรายเดือนแกวีรชนและญาติ ผูที่อยูในหลักเกณฑตามมติ ครม.
วีรชน 14 ต.ค. 16
1.1) เงินสงเคราะหรายเดือน จํานวน 3,265 บาทตอ
เดือน
1.2) เงินคาจัดการศพ จํานวน 20,000 บาทตอราย
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะหยังชีพรายเดือนตามมติ
หลักเกณฑเยียวยาป 51 แบงเปน
2.1) เงินยังชีพระหวางศึกษา จํานวน 1,000 1,500
หรือ 2,500 บาทตอเดือน
2.2) เงินยังชีพผูทุพพลภาพ จํานวน 3,000 บาทตอ
เดือน
เปนเงินสงเคราะหคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศกลับภูมิลําเนาเดิม คาพาหนะใหจายโดยคํานึงถึงการประหยัด
ในอัตราต่ําที่สุด ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาอาหารระหวางรอรับ
การสงเคราะห และระหวางเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหเหมาจายในอัตราวันละไมเกิน 100 บาทตอคน
ประกาศจากกรมประชาสงเคราะห เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายชวยเหลือผูตกทุกขไดยากในประเทศใหกลับ
ภูมิลําเนาเดิม
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สวัสดิการ

30

สวัสดิการ
12.3) เงิน
ชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษย
จากกองทุนเพื่อ
การปองกันและ
ปราบปรามการคา
มนุษย

หนวยงาน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
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จํานวนสวัสดิการ
เงื่อนไข
1) คาใชจายในการครองชีพ ไมเกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท และจะชวยไดไมเกิน 3 ครั้งตอรายตอป
2) คาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกิน 30,000 บาทและใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับ
คาพาหนะ คาอาหารระหวางติดตอรักษาพยาบาล ไมเกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท และจะชวยไดไมเกิน 3 ครั้ง
ตอรายตอป
3) คาใชจายในการบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกิน 20,000 บาท
4) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติใหจายในอัตราวันละไมเกิน 200
บาท เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ
5) คาใชจายในการชวยเหลือเปนเครื่องอุปโภคบริโภค ไมเกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาทและจะชวยไดไมเกิน 3 ครั้ง
ตอรายตอป
6) คาใชจายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
7) คาใชจายในการศึกษาหรือฝกอบรม
8) คาใชจายในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายหรือการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหม ทดแทน หรือตาม
คําสั่งศาล
9) คาใชจายในการสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูเสียหายนั้น
10) คาใชจายในการชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู
11) คาใชจายในกรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเปนเฉพาะราย
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สวัสดิการ
12.4) เงินอุดหนุน
คาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ชาวเขาดานสังคม
สงเคราะห

เงื่อนไข

องคการขนสงมวลชน การใหบริการรถเมลฟรี รถไฟฟรี โดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพใหบริการรถโดยสารธรรมดา และ
กรุงเทพ และการรถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการรถไฟชั้น 3 ซึ่งเริ่มดําเนินการระยะแรกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 และ
แหงประเทศไทย
ปจจุบันไดมีการตออายุมาตรการดังกลาว 22 ครั้ง
สํานักงานประกันสังคม รูปแบบการประกันสังคมในประเทศไทยประกอบดวย
1) รูปแบบการประกันโดยบังคับ (Compulsory Insurance) คือ ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการที่ได
ขึ้นทะเบียนไวกับกองทุนประกันสังคม โดยปจจุบันผูประกันตนกลุมนี้ไดรับความคุมครอง 7 กรณี คือ เจ็บปวย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน
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12.5 กองทุน
ยุติธรรมใหคําปรึกษา
ดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
12.6 มาตรการลด
ภาระคาครองชีพของ
ประชาชนดาน
การเดินทาง
12.7 โครงการ
ประกันสุขภาพภายใต
กองทุนประกันสังคม

หนวยงาน
จํานวนสวัสดิการ
สํานักงาน
ใหครั้งละไมเกิน 1,000 บาท ติดตอกันไมเกิน 3 ครั้งตอป
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่งคงของมนุษย
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
สํานักงาน
ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุตธิ รรม
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สวัสดิการ

12.8 โครงการ
ประกันสุขภาพถวน
หนา

หนวยงาน

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
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จํานวนสวัสดิการ
เงื่อนไข
2) โดยสมัครใจ (Voluntary Insurance) คือ ลูกจางที่สิ้นสภาพการจางงานและเคยเปนผูประกันตน รวมทั้งไดสง
เงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน สามารถสมัครเปนผูประกันตนได โดยปจจุบันผูประกันตนกลุมนี้ไดรับ
ความคุมครอง 6 กรณี คือ เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร และชราภาพ
โดยรัฐบาลมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานประกันสังคม ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลกองทุน
ประกันสังคม
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Healthcare: UC) ครอบคลุมประชากรทั้งหมดที่ไมไดมีสิทธิรักษา
สุขภาพใตระบบอื่น โดยไดมีประกาศบังคับใชเปนพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
มีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนหนวยงานหลัก ทําหนาที่จัดบริการสาธารณสุขใหแกบุคคลที่ไมมีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
โดยเงินงบประมาณใหแกกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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จากตัวอยางสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนขางตน จะเห็นไดวาการจัดสวัสดิการใหแก
ประชาชนนั้น จะตองมีการจัดสรรเงินในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ทั้งในสวนของงบประมาณรายจายประจําป
การใหเงินอุดหนุน หรือการใหสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน เชน การสนับสนุนปจจัยสี่ สิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณู ป โภค สิ ท ธิ ใ นการใช ที่ ทํ า กิ น การพั ก ชํ า ระหนี้ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ การฝ ก อบรม เป น ต น
โดยตารางที่ 2.2 จะแสดงถึ ง กรอบวงเงิ น งบประมาณที่ รั ฐ จั ด สรรสวั ส ดิ ก ารให แ ก ป ระชาชนในแต ล ะ
ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ 2555 – 2560
ตารางที่ 2.2 วงเงินงบประมาณในการจัดสรรสวัสดิการของไทย ปงบประมาณ 2555 – 2560 (ลานบาท)
รายการ
2555
2556
2557
2558
2559
2560
เงินอุดหนุนใหแก
96,507 102,045 114,931 115,438 120,711 122,352
องคกรปกครองสวนทองถิ่น1
เงินอุดหนุนใหสํานักงาน
10,432 30,151 23,939 27,174 27,199 40,585
ประกันสังคม
เงินอุดหนุนใหกองทุนหลักประกัน
107,814 108,744 115,176 114,936 123,009 123,465
สุขภาพแหงชาติ
รวม
214,753 240,940 254,046 257,548 270,919 286,402
ที่มา: กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวบรวมโดย: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ: 1เงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(3) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบีย้ ผูส ูงอายุ
(5) เงินอุดหนุนคาใชจายการสงเคราะหเบีย้ ความพิการ
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา
(8) เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(9) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
(11) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคม
(12) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา

จะเห็นไดวา ในแตละปงบประมาณนั้น รัฐจะตองจัดสรรเงินงบประมาณเปนจํานวนมากและมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ โดยงบประมาณที่รั ฐจัด สรรสวัส ดิ การให แกป ระชาชน ไดแก รายจายสังคมสงเคราะห
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เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ รายจ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ต า ง ๆ ทั้ ง เงิ น อุ ด หนุ น ใหแ ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่เ ป น สถาบั น การเงิน
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน และกองทุนตาง ๆ ซึ่งในตารางนี้ยกตัวอยางงบประมาณของกองทุนหลักที่
เกี่ยวของกับสวัสดิการของประชาชน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนประกันสังคม
โดยในปงบประมาณ 2560 รัฐมีการตั้งกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรสวัสดิการใหแกประชาชนทั้งสิ้น
ประมาณ 250,000 ล า นบาท โดยมี ข อ สั ง เกตว า การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของรั ฐ ให แ ก ป ระชาชน
มีหลากหลายมาตรการและตองใชเงินในแตละปงบประมาณจํานวนมากนั้นจะตอบโจทยในการชวยเหลือ
ประชาชนที่มีความตองการหรือขาดโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการตาง ๆ จริงหรือไม
2.2 แนวคิดในการจัดสรรสวัสดิการในตางประเทศ
หลายประเทศทั่ ว โลกได พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารให ค รอบคลุ ม การเข า ถึ ง ของประชาชน
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเฉพาะกลุ มประเทศพัฒ นาแลว (Developed countries) ฉะนั้ น การศึ ก ษา
ตัวอยางการใชขอมูลเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ จึงเปนประเด็นสําคัญในการจัดทําระบบสวัสดิการของไทย
คณะผูจัดทําขอยกตัวอยางประเทศที่มีการพัฒนาระบบสวัสดิการโดดเดน จํานวน 4 ประเทศ โดยแบงเปน
2 กลุม ดังนี้
2.2.1 กลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed countries) ที่มีการพัฒนาระบบสวัสดิการที่กาวหนา
คอนขางมาก ไดแก นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) นิวซีแลนด
สื บ เนื่ อ งจากค า ใช จ า ยด า นสวั ส ดิ ก ารของนิ ว ซี แ ลนด คิ ด เป น เกื อ บร อ ยละ 25 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) กระทรวงพัฒนาสังคม (Ministry of Social Development:
MSD) ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาการใหสวัสดิการภายใตงบประมาณที่เหมาะสม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบสวัสดิการโดยใชการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ MSD เปนหนวยงานของรัฐที่ใหญที่สุดในนิวซีแลนด
โดยมีการใชงบประมาณเฉลี่ยประมาณ 22,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป เพื่อจัดสรรสวัสดิการแกเด็กและ
เยาวชน ครอบครัว และผูวางงานจํานวนกวา 1 ลานคน แตเนื่องจากมีประชากรวัยทํางานกวารอยละ 13
ที่ยังพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐอยู ซึ่งสวนใหญพึ่งพาระบบสวัสดิการดังกลาวมาแลวเกือบ 10 ป MSD จึง
ตระหนักวาระบบสวัสดิการที่ใชอยูในขณะนั้น ไมเอื้อหนุนใหผูรับสวัสดิการพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว
สงผลให MSD เริ่มคิดคนวิธีในการลดการพึ่ งพาระบบสวัสดิ การในระยะยาว โดยผลการวิจัยของ MSD
เปดเผยวาภาระดานสวัสดิการกวาหนึ่งในสาม เปนการจัดสรรสวัสดิการแกบุคคลที่เขาระบบสวัสดิการตั้งแต
อายุไมถึง 18 ป และเกือบรอยละ 40 เปนการใหสวัสดิการแกกลุมที่เขาระบบสวัสดิการตั้งแตอายุ 18 ถึง
20 ป ซึ่ ง เห็ น ได ชั ด ว า หาก MSD ต อ งการลดการพึ่ ง พาระบบสวั ส ดิ ก าร ควรจั ด ทํ า นโยบายที่ เ น น ให
การชวยเหลือแกเยาวชน
จากผลการศึกษาดังกลาว MSD จึงใชกลยุทธที่เรียกวา “Investment approach” ซึ่ง
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาการจัดสรรสวัสดิการภายใตนโยบายการคลังยั่งยืน โดยเนนการจัดสรรสวัสดิการแบบ
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เนนเฉพาะกลุมเปาหมาย (Targeted Policy) มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาระบบสวัสดิการของชาวนิวซีแลนด
ทั้งนี้ การจัดทํานโยบายดังกลาว มีขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนแรก มี ก ารจั ด ทํ า แบบจํ า ลองพยากรณ (Predictive Model) เพื่ อ ประเมิ น
ความเสี่ยงการพึ่งพาสวัสดิการของบุคคลในกลุมที่เสี่ยงที่สุด ไดแก พอแมวัยรุน และเยาวชนที่ไมไดอยูกับ
ครอบครัว โดย MSD ไดทํางานรวมกับ SAS Analytics ในการวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน ทําให MSD สามารถพยากรณความนาจะเปนที่ประชากรในกลุมเสี่ยงดังกลาวจะเขารับสวัสดิการ
ในอนาคต สงผลให MSD มีขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายเพื่อลดการพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาวไป
พรอมกัน เชน การจัดหาที่ปรึกษาสวนตัว การใหความรูดานการบริหารเงิน การใหการศึกษาและฝกอาชีพ
เพิ่มเติมแกประชากรในกลุมเสี่ยง เปนตน
ขั้ น ตอนต อ มา MSD ได พั ฒ นา Investment approach โดยการประเมิ น มู ล ค า รวม
พื้ น ฐานของระบบสวั ส ดิ การทั้ ง หมดหลัง จากการดํา เนิ น นโยบายดัง กลา ว MSD ไดใชขอมูล ในอดี ต
ยอนหลัง 20 ป เพื่อคํานวณเงินสวัสดิการตลอดชีพที่ใหแกประชากรทุกคนที่อยูในระบบสวัสดิการ โดยผล
การคํานวณ พบวา ประมาณการคาใชจายสวัสดิการผูตกงานในอนาคตลดลงเหลือเพียงรอยละ 5 ของ
คาใชจายสวัสดิการทั้งหมด (78,000 ลานเหรียญสหรัฐ) ซึ่งแสดงใหเห็นวา Investment approach ไดผลดี
และควรมี การดํ า เนิ น นโยบายดั งกล า วตอประชากรกลุมอื่น เชน กัน เชน กลุมพอแมเลี้ย งเดี่ย ว ซึ่งจาก
การดําเนินนโยบายดานการศึกษาและการจัดหางานใหประชากรในกลุมดังกลาว สงผลใหพอแมเลี้ยงเดี่ยว
8,000 ราย ออกจากระบบสวัสดิการและลดลงจากเดิมถึงรอยละ 9.4
นอกจากนี้ ในอนาคต MSD มีแนวคิดจะใชแบบจําลองพยากรณในการลดอัตราการทํา
รายเด็ก โดยขอมูลของ MSD แสดงใหเห็นวา เกือบสองในสามของประชากรอายุระหวาง 16 -17 ป เริ่มเขา
มาอยูในระบบสวัสดิการตั้งแตยังเด็ก อีกทั้ง เกือบรอยละ 90 ของผูรับสวัสดิการในกลุมนี้ เคยอาศัยอยูใน
สถานพํานักที่ตองพึ่งพาระบบสวัสดิการรัฐ ซึ่งเปนการบงชี้วาผูที่อาศัยในสถานพํานักดังกลาว มีโอกาสที่จะ
โดนทํารายเพิ่มขึ้น MSD จึงไดดําเนินโครงการเยาวชน (Youth Service) ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาทักษะ
การทํางานของประชากรในการกลุมดังกลาวผานการศึกษา การฝกอาชีพ และการเรียนรูผานการทํางานจริง
ผลการดํ า เนิ น งานภายใต Investment Approach ถื อ ว า ประสบความสํ า เร็ จ โดย
สัดสวนประชากรในวัย ทํ างานที่รับ สวัสดิการลดลงจากร อยละ 11.7 ในเดือนมีนาคม 2556 (โครงการ
Investment approach เริ่มดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ป 2556) เหลือรอยละ 9.6 ในเดือนมีนาคม
2560
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แผนภูมิที่ 2.1 สัดสวนประชากรในวัยทํางานที่รับสวัสดิการในภาพรวม และกลุมเปาหมายอื่น ๆ ในชวง
เดือน มี.ค. 2555 - มี.ค. 2560

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคม (Ministry of Social Development: MSD) ของนิวซีแลนด และรวบรวมโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

กรอบความรูเกี่ยวกับกลยุทธการลดการพึ่งพาระบบสวัสดิการในระยะยาวของนิวซีแลนด
1. การทํางานรวมกับกลุมเปาหมายในวงกวางเพื่อลดการพึ่งพาระบบสวัสดิการ
รั ฐ บาลจะสร างระบบสวั ส ดิ ก ารที่ ใ ห ผู รั บ สวั ส ดิ ก ารมี ส ว นร ว มมากขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชน
เปนอิสระและตระหนักถึงศักยภาพในการทํางานของตน โดยสนับสนุนใหประชาชนเขาตลาดแรงงานและ
สงเสริมให Work and Income (หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหางานและจัดสรรสวัสดิการดาน
รายได ซึ่งอยูภายใตกระทรวงพัฒนาสังคม) สามารถทํางานกับกลุมเปาหมายไดกวางขึ้น ซึ่งจะมีการแกไข
กฎหมายดานการปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อใหบรรลุผล ดังนี้
- ยกเครื่ องระบบสวั ส ดิ การ โดยนําสวัส ดิการใหม 3 ประเภท ไดแก การสนับ สนุน การหางาน
การสนั บ สนุ น พ อ แม เ ลี้ ย งเดี่ ย ว และการช ว ยเหลื อ ผู พิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลผู พิ ก าร มาขยายขอบข า ย
การชวยเหลือประชากรในกลุมดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556
- ทํางานกับประชากร 2 กลุมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตองพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาว ไดแก กลุมคน
หนุ มสาวและผู รั บ สวั ส ดิ การให แก พ อแมเลี้ย งเดี่ย วมาเปน เวลานาน ใหมีความใกลชิดยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2555
- ปรับบริการจัดหางานใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555
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2. การลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
รัฐบาลจะทําการปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อทําลายวัฏจักรการพึ่งพาระบบสวัสดิการ โดยสงเสริม
การพึ่งพาตนเองและใหประชาชนตระหนักถึงศักยภาพในการทํางานของตน โดย
- เนนการใหความชวยเหลือตั้งแตชวงแรกเริ่มแกผูคนที่มีปญหาซับซอน เพื่อใหคนเหลานั้นหลุดจาก
ระบบสวัสดิการและเขาสูตลาดแรงงาน
- เนนการลงทุนไปที่กลุมคนที่มีความเสี่ยงตองพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาวมากที่สุด ซึ่งเปนกลุมที่ยัง
มีศักยภาพในการหางานทําเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
- เนนการใชบริการตาง ๆ ไดแก การสนับสนุนการจัดหางาน การฝกอาชีพ การบริหารเงิน และ
บริการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กและผูพิการ
3. การพัฒนารูปแบบการสงมอบบริการ
เพื่อลดการพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาว รัฐบาลจะใชขอมูลในวงกวางขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจให
ความชวยเหลือแกกลุมเปาหมายอยางเหมาะสม โดยจะมีการพัฒนาบริการและกระบวนการตาง ๆ ดังนี้
- ทํางานรวมกับนายจางและอุตสาหกรรม เพื่อระบุโอกาสในการจัดหางานที่มากขึ้นสําหรั บ กลุม
ประชาชนที่มีความเสี่ยงตองพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาว
- เนนการใชบริการรายสัญญาจาง (Contracted Services) มากขึ้น เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
- ทบทวนการทํางานเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
- พัฒนาการใชขอมูลสารสนเทศ
2) ออสเตรเลีย
ในเดือนกันยายน ป 2559 นายคริสเตียน พอรเตอร รัฐมนตรีกระทรวงบริการสังคมของ
ออสเตรเลีย ไดแถลงนโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบเนนการลงทุนในชาวออสเตรเลีย (Australian
Priority Investment Approach to Welfare) ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ปฏิ วั ติ ร ะบบ
สวัสดิการโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ยังตองพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐอยูในการจัดทํา
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินโครงการดังกลาว ไดอาศัยขอมูลระบบสวัสดิการทั้งหมดของออสเตรเลียยอนหลัง
15 ป และไดวาจางบริษัท PwC เปนเงิน 34 ลานดอลลารออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดย
การวิเคราะหขอมูลดังกลาว ทําใหรัฐบาลสามารถระบุและดําเนินนโยบายเพื่อชวยเหลื อกลุมบุค คลที่ มี
ความเสี่ยงตองพึ่งพาระบบสวัสดิการในระยะยาวได โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงอัลกอริธึมและเชิงคณิตศาสตร
ประกันภัย เพื่อพยากรณการใชระบบสวัสดิการของกลุมเสี่ยงตลอดชีวิต และประมาณการคาใชจายดาน
สวัสดิการของกลุมเสี่ยงในอนาคต โดยผลการวิเคราะหของโครงการดังกลาว แสดงใหเห็นวา มีกลุมคน
บางกลุ มที่ มีความเสี่ย งจะพึ่ งพาระบบสวัสดิการในระยะยาวเปนพิเศษ ยกตัว อยางเชน มีผูดูแลวัยเด็ก
11,000 คนโดยเฉลี่ยที่จะตองรับสวัสดิการดานรายไดไปอีก 43 ป และมีพอแมวัยรุน 4,370 คนที่จะตองรับ
สวัสดิการดานรายไดไปอีก 45 ป อีกทั้ง มีนักเรียนวัยรุน 6,600 คนที่จะตองรับสวัสดิการดานรายไดไปอีก
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37 ป นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวาประมาณการคาใชจายดานสวัสดิการในอนาคตของ
ประชาชนทั้ง 24 ลานคนของออสเตรเลียในปจจุบันจะอยูที่ 4.8 ลานลานดอลลารออสเตรเลีย
นอกจากนี้ รัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนทดลอง ทดสอบ และเรียนรู (Try, Test and Learn
Fund) วงเงิ น 96 ล า นดอลลาร อ อสเตรเลี ย หลั ง จากสามารถระบุ ก ลุ ม ประชากรที่ เ สี่ ย งต อ การรั บ
สวัสดิการในระยะยาวไดเปนที่เรียบรอย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมเสี่ยงและให
กลุ ม ดั ง กล า วพึ่ ง พาตนเองได และเพื่ อ เป น เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น องค ก รไม ห วั ง ผลกํ า ไร หน ว ยงานภาครั ฐ
ผู เ ชี่ ย วชาญดา นนโยบายสังคม และภาคเอกชน เพื่อระดมความคิดในการเสนอแนะนโยบายเพื่อสราง
เสนทางใหประชากรในกลุมเสี่ยงออกจากระบบสวัสดิการ โดยในขั้นตนจะเนนไปที่การชวยเหลือประชากร
กลุมเสี่ยง 3 กลุมที่กลาวขางตน
2.2.2. กลุมประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) ที่มีการพัฒนาระบบสวัสดิการในระดับ
ใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก ลัตเวีย และเม็กซิโก ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) ลัตเวีย
ลัตเวียไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤติการเงินโลก สงผลใหในชวงป 2550 – 2552
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลัตเวียลดลงเกือบรอยละ 25 และอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6
เปนรอยละ 20 และในขณะที่เศรษฐกิจโลกคอย ๆ ฟนตัว อัตราการวางงานในลัตเวียยังคงสูงถึงรอยละ 15
เมื่อสิ้นป 2556 โดยกลุมผูที่ไดผลกระทบจากสภาพตลาดแรงงานถดถอยมากที่สุดคือ แรงงานฝมือต่ํา ซึ่ง
เปนกลุมประชากรที่วางงานมาเปนเวลานาน และเปนกลุมประชากรที่ไมมีบทบาทในตลาดแรงงาน ดังนั้น
การหางานใหประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญตอการแกปญหาความยากจนและความแตกแยกในสังคมลัตเวียที่
เกิดขึ้นตั้งแตป 2550 ทั้งนี้ ประชากรคนจนกวาสองในสามของลัตเวียอยูในครัวเรือนที่มีการทํางานนอย
รัฐบาลลัตเวียจึงเผชิญความทาทายหลายประการ ไมวาจะเปนดานการพึ่งพาระบบสวัสดิการของประชาชน
การปฏิรูประบบภาษีและสวัสดิการเพื่อการใหสวัสดิการที่เพียงพอและสงเสริมการทํางาน การกําหนด
ทิศทางโครงการฝกอบรมอาชีพ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การใชขอมูลดานการบริหารของรัฐบาลเพื่อใช
ประกอบการจัดทํานโยบาย
ในการนี้ รัฐบาลลัตเวียไดขอความชวยเหลือจากธนาคารโลกในการประเมินสถานการณ
ดานการจางงานและระบบสวัสดิการสังคม ซึ่งใหความสําคัญกับกลุมผูวางงานและกลุมผูไมมีบทบาทใน
ตลาดแรงงาน โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของรัฐบาลลัตเวียไดทํางานรวมกับธนาคารโลกในการวิเคราะห
ขอมูลจากผลการสํารวจครัวเรือนและขอมูลการใชจายภาคครัวเรือน การศึกษาดังกลาว เปนการแสดงให
เห็นถึงการใช Big data เปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบายดานการพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐ การให
สิทธิประโยชนทางภาษีแกกลุมผูมีรายไดนอย และโครงการสรางอาชีพ ประกอบกับมีการสรางฐานขอมูลใน
รูปแบบของ Panel data โดยเชื่อมโยงขอมูลบุคคลในระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการสังคม บริการ
จั ด หางาน สํ า มะโนประชากร และระบบประกัน สุขภาพเขาดว ยกัน โดยใชขอมูล ยอนหลังตั้งแตเดือน
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มกราคม 2549 – กรกฎาคม 2555 (รวม 91 เดือน) ครอบคลุมประชากรรอยละ 43 ของลัตเวีย และสงผล
ใหธนาคารโลกสามารถวิเคราะหประเด็นการพึ่งพาสวัสดิการและผลสัมฤทธิ์จากโครงการจัดหางานไดโดยมี
ขอมูลสนับสนุนที่หนักแนน นํามาซึ่งผลการศึกษา ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ป 2556
ผลการศึ ก ษาด า นการจ า งงานและระบบสวั สดิ ก ารสั ง คมในลั ต เวี ย ของธนาคารโลก
ดั ง กล า ว พบว า ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ลั ต เวี ย เริ่ ม ฟ น ตั ว ตลาดแรงงานยั ง อยู ใ นภาวะซบเซา โดยอั ต รา
การวางงานยังคงสูงและอัตราการเขารวมตลาดแรงงานหลังเกิดวิกฤติยังต่ํากวาชวงกอนเกิดวิกฤติ ประกอบ
กับกลุมคนที่มีอาชีพไมแนนอนหรือไมมีอาชีพมาจากหลายกลุม เชน ประชากรที่อายุ 50 ปขึ้นไป เยาวชนที่
การศึกษานอย และมารดาที่มีความรับผิดชอบในครัวเรือน และไมพบหลักฐานของการพึ่งพาสวัสดิการใน
ระดับสูง โครงการสวัสดิการตาง ๆ ใหสิทธิประโยชนไมมากนัก มีขอบขายการใหสวัสดิการที่แคบ และมี
บทบาทเปนเพีย งการให ความชว ยเหลื อชั่ว คราว แทนที่จะเปน แหล งรายได ถาวร ทั้งนี้ ระบบภาษี และ
สวัสดิการสามารถถูกปรับเปลี่ยนเพื่อชวยเหลือครัวเรือนมีรายไดนอยไดดีกวาที่ควรเปนอยู และควรมีการลด
การให ส วั ส ดิ การอย า งค อยเป น ค อยไปในอนาคต นอกจากนี้ ผลจากการศึกษา ยังพบวา งบประมาณ
โครงการสวัสดิการแบบตรวจสอบ (Means-tested) ยังอยูในระดับต่ํา และโครงการจัดหาอาชีพชวยเพิ่ม
อัตราการมีงานทําได ซึ่งแตละโครงการยังมีระดับของผลสําเร็จที่แตกตาง
ผลการศึกษาดังกลาว บงชี้ใหเห็นถึงการขาดการพึ่งพาระบบสวัสดิการในลัตเวีย รายงาน
ดังกลาวไดมีการแพรหลายอยางกวางขวางและรัฐบาลไดใชรายงานดังกลาว เพื่อบงบอกถึงความจําเปนใน
การดําเนินโครงการใหม ๆ เพื่อแกไขปญหาความยากจนภายในประเทศ
2) เม็กซิโก
ฆู ลิโ อ เฟรงค เข า รั บตํ าแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ในป 2543 ได มี
แนวคิดในการปฏิรูประบบสวัสดิการสาธารณสุขของเม็กซิโก โดยการจัดตั้งโครงการประกันสุขภาพขึ้น
ใหม เรียกวา “Seguro Popular” ในป 2546 สืบเนื่องจาก ในป 2543 รายจายสาธารณสุขในเม็กซิโก
เกินกวาครึ่งเปนรายจายที่ผูปวยออกเอง (Out-of-pocket) อีกทั้ง ในแตละป มีครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ
จากการจายคารักษาพยาบาลในอัตราที่สูงถึงกวา 4 ลานครอบครัว ซึ่งโครงการดังกลาว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ให บ ริ การด า นสาธารณสุ ขแก ช าวเม็ กซิ กัน ที่ยังไมมีป ระกัน สุ ขภาพ จํานวนเกือบ 50 ลานคน โดยเปน
โครงการแบบสมัครใจที่ไมมีคาใชจาย และผูประกันจะไดสิทธิ์เขารักษาตัวในคลินิก ไดรับยารักษาโรค และ
การรักษาโรคทั้งแบบปกติและแบบปองกันลวงหนา โดยจุดประสงคหลักของโครงการ คือ การลดคาใชจาย
รักษาพยาบาลของครัวเรือนที่ในขณะนั้นสูงถึงเกือบหนึ่งในสามของรายไดหลังหักภาษีของครัวเรือน
ในตั ว บทกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง Seguro Popular ได ร ะบุ ใ ห มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยในป 2550 กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกไดทําการวาจางแกรี่ คิง
ศาสตราจารย มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร วาร ด และผูอํ า นวยการสถาบัน วิท ยาศาสตรสั งคมเชิง ปริ มาณของ
ฮารวารด ใหเปนผูออกแบบและเปนหัวหนาโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวนี้ เปนการทดลองดานนโยบาย
สุขภาพแบบสุมที่ใหญที่สุดเทาที่เคยมีมา คิงไดออกแบบการวิจัยโดยใชนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหมีขอมูลใน
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การประเมินมากขึ้นและใชตนทุนในการวิจัยนอยลง เชน การออกแบบกลไกเพื่อรักษาลักษณะการสุมใน
การทดลอง แมวาจะมีปญหาตาง ๆ และฝายการเมืองเขามาแทรกแซง ซึ่งถือเปนปญหาที่ทําใหการประเมิน
นโยบายสาธารณะระดับใหญในอดีตลมเหลว โดยในภายหลัง วิธีการดังกลาวถูกนํามาใชในการประเมิน
นโยบายสาธารณะทั่วโลก ซึ่ งการศึ กษาดั งกลาว ครอบคลุ มประชากรกวา 500,000 คน ใน 118,569
ครัวเรือน และใชระยะเวลาในการศึกษาเกือบ 10 เดือน ในกลุมที่รับการรักษามีครัวเรือนกวารอยละ 44
รายงานวาเขารวมโครงการดังกลาว และในชุมชนควบคุม (Control communities) มีครัวเรือนรอยละ 7.3
เขารวมโครงการ โดยในกลุมครัวเรือนที่เขารวมโครงการ Seguro Popular กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจาก
การจายคารักษาพยาบาลในอัตราที่สูงลดลงถึงรอยละ 60 และคาใชจายสาธารณสุขที่ครัวเรือนตองจายเอง
ลดไปรอยละ 30 ซึ่งกอนจะมีการดําเนินโครงการ Seguro Popular อยางเปนทางการ ไดมีการจับคูชุมชน
174 ชุมชนโดยพิจารณาจากภูมิหลังที่คลายกัน ไมวาจะเปนดานสุขภาพของชุมชน ขนาดชุมชน และจํานวน
โรงเรียน จากนั้นชุมชนหนึ่งชุมชนในแตละคูจะถูกเลือกมารับการรักษาพยาบาล (กลุมที่รับการรักษา) โดยมี
การประชาสัมพันธในชุมชนดังกลาว เพื่อใหเขารวม Seguro Popular มีการพัฒนาสถานพยาบาลในชุมชน
และมีการจัดหายารักษาโรคและบุคลากรดานสาธารณสุขให ในขณะที่ชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ไมไดรับเลือก
(กลุมควบคุม) จะไมมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขอดีของการออกแบบกลไกการวิจัยของแกรี่ คิง คือ หากมีชุมชนใดชุมชนหนึ่งถอนตัวจาก
การประเมิน เนื่องจากมีการแทรกแซงจากภาคการเมืองหรือดวยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ชุมชนที่เปนคูกันอยูนั้น
จะถูกตัดออกจากผลการศึกษาดวย ซึ่งจะทําใหสมดุลระหวางกลุมที่รับการรักษาและกลุมควบคุมไมเสียไป
และไมเกิดอคติจากการเลือก (Selection Bias) ซึ่งตางจากการทดลองแบบสุมในอดีตที่จะเสียหายทั นที
หากมี ชุ ม ชนหายไป การวิ จั ย แบบจั บ คู นี้ ยั ง ลงระดั บ ความผิ ด พลาดจนเหลื อ เพี ย งหนึ่ ง ในหกของ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองโดยใชวิธีเดิม ๆ ดังนั้น การวิจัยโดยใชวิธีของคิงจึงใชกลุมตัวอยาง
และคาใชจายนอยกวาการวิจัยที่ใชวิธีดั้งเดิม
ผลการศึกษาจากการประเมินโครงการ Seguro Popular พบวา โครงการดังกลาวชวยให
ครัวเรือนไมตองแบกรับภาระคาใชจายรักษาพยาบาลที่มหาศาล เมื่อสมาชิกในครัวเรือนลมปวย และควรมี
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรักษาพยาบาลแบบปองกัน (Preventive Care) การประเมินดังกลาว
ยังบงชี้ใหเห็นถึงจุดบกพรองของโครงการดังกลาว เชน อัตราการใชบริการสาธารณสุขที่ไมไดเพิ่มขึ้นจาก
เดิม แมอาจจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งผลการศึกษานี้ตางจากผลการศึกษาแบบไมสุมที่มีการศึกษา
ไปกอนหนา
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการในตางประเทศดังกลาว แสดงใหเห็นถึงประโยชน
ของการนําระบบขอมูลมาใชพัฒนาระบบสวัสดิการ ดังนี้
1) การระบุ กลุ มประชากรที่ มีความเสี่ยงจะพึ่งพาระบบสวัส ดิการในอนาคต เพื่อใชเปน ขอมูล
ประกอบการออกนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในกลุมดังกลาวกอนที่จะเขาระบบสวัสดิการ
เชนเดียวกับในกรณีของนิวซีแลนด
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2) การระบุกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงจะตองพึ่งพาระบบสวัสดิการในระยะยาว เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทํานโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในกลุมดังกลาว เพื่อใหพึ่งพาตัวเองไดและ
ออกจากระบบสวัสดิการในที่สุด เชนเดียวกับในกรณีของออสเตรเลีย
3) การประมาณการภาระคาใชจายดานสวัสดิการของประเทศในอนาคตโดยใชแบบจําลองดาน
คณิตศาสตรประกันภัย และแบบจําลองพยากรณ (Predictive Model) เชนเดียวกับในกรณีของนิวซีแลนด
และออสเตรเลีย
4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการโครงการสวัสดิการขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับใน
กรณีของเม็กซิโก
5) การวิเคราะหความเพียงพอและความครอบคลุมของระบบสวัสดิการ เชนเดียวกับในกรณีของ
ลัตเวีย โดยลัตเวียถือเปนประเทศตัวอยางที่ดี ที่ไดมีการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อให
สามารถวิเคราะหระบบสวัสดิการไดในวงกวางมากขึ้น
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บทที่ 3
โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐจะตอบโจทยไดอยางไร
3.1 หลักคิดในการทําโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ส วั ส ดิ ก ารภาครั ฐ ที่ ดู แ ลประชาชนตลอดช ว งอายุ จํ า นวน 44 สวั ส ดิ ก าร 3
ครอบคลุมการดูแลของกระทรวงเจาของสวัสดิการถึง 11 กระทรวง โดยแบงเปนสวัสดิการที่เปนตัว เงิน
27 สวัสดิการในจํานวนนี้เปนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษาธิการ ในรูป แบบของสวัส ดิการใหแกผูมีร ายไดนอย
เด็ ก แรกเกิ ด ผู ถู ก ทอดทิ้ ง เป น ต น และสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น 17 สวั ส ดิ ก าร เช น การสนั บ สนุ น
คาสาธารณูปโภค สิทธิในการใชที่ดินทํากิน การพักชําระหนี้ การสนับสนุนสินเชื่อ และการฝกอบรม เปนตน
แม ว า สวั ส ดิ ก ารในแต ล ะด า นได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู ที่ มี สิ ท ธิ์ จ ะได รั บ สวั ส ดิ ก ารไว แ ต
คุณสมบัติที่วานั้นไมไดนําเกณฑที่อาจเปนประโยชนอื่น ๆ มารวมพิจารณาคัดกรองผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ
ดวย เชน สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไดแบงอัตราการใหเงินตามเกณฑอายุ ไดแก อายุ 60 – 69 ป ไดรับ
เบี้ยยังชีพ 600 บาทตอเดือน อายุ 70 – 79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพ 700 บาทตอเดือน อายุ 80 – 89 ป ไดรับ
เบี้ยยังชีพ 800 บาทตอเดือน และอายุ 90 ปขั้นไป ไดรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทตอเดือน โดยมิไดนําเรื่อง
ฐานะทางการเงิน อสังหาริมทรัพยในความครอบครอง มารวมพิจารณาดวย ทําใหผูสูงอายุที่มีฐานะดีพลอย
ไดประโยชนจากสวัสดิการนี้ดวย
อีกทั้ง การใหสวัสดิการแกประชาชนบางประเภทยังขึ้นอยูกับความเดือนรอนที่ไดรับ ทําใหมีความยาก
ในการพิจารณาใหความชวยเหลือและเปรียบเทียบกับรายอื่น ๆ ที่อยูในขายไดรับสวัสดิการประเภทเดียวกัน
เชน สวัสดิการใหแกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต การใหการกูยืมแกนักเรียนนักศึกษา เปนตน ทําใหเกิดการเปรียบเทียบเรื่องความเปนธรรมตามมา
ที่ผานมามาตรการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการหรือชวยเหลือประชาชน มักอาศัยดุลพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งอาจมี
ความแตกตางกันได
นอกจากนี้ สวัสดิการที่เปนตัวเงินหลายประเภทมีรอบของการจายเงินตอเนื่องเปนรายเดือน แตไมมี
การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ทําใหสวัสดิการที่ภาครัฐใหประชาชนไมเกิดประโยชน เชน ยังมีการให
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ แกผูที่เสียชีวิตไปแลว เปนตน ทําใหภาครัฐสูญเสียงบประมาณโดย
ไมจําเปนหรือในอีกมุมหนึ่งประชาชนที่จําเปนกวาสูญเสียประโยชนจากเงินสวัสดิการนี้เชนกัน
ในสวนของรูปแบบการสงสวัสดิการใหถึงมือประชาชนมี 2 รูปแบบ ไดแก 1) การใหประชาชนที่ไดรับ
สิทธิ์หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจมารับเงินสดไดที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และ 2) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
2

3

การสํารวจขอมูลสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ผานการตอบแบบสํารวจออนไลนชวงเดือนมีนาคม 2559 มีผูตอบแบบสอบถามคือ กระทรวง กรม และหนวยงานในสังกัด
รวมถึงองคการมหาชน
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ธนาคารของผูมีสิทธิ์หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหไวแกภาครัฐ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบขางตน แมจะถึงมือประชาชน
โดยตรง แตประชาชนยังตองมีคาเดินทางไปติดตอหนวยงานราชการเพื่อรับเงินสดและไปธนาคารเพื่อถอน
เงินสดออกมาใช
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดสรรสวัสดิการตั้งแตตนทางจนถึงมือประชาชนในปจจุบัน
ยังมีชองวางที่สามารถปรับปรุงไดอยูหลายประการ ไดแก 1) หนวยงานที่เปนเจาของสวัสดิการด าน
เศรษฐกิจและสังคมมีหลายหนวยงานที่มุงชวยเหลือเรื่องรายไดบางประเภท ไมไดนําเกณฑที่เกี่ยวของ
กับฐานะในดานอื่น ๆ มารวมพิจารณาดวย 2) สวัสดิการที่เปนตัวเงินบางประเภทยังคงเปนการใหแบบ
เหวี่ ย งแหทํ า ให ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี จํ า กั ด ไม ไ ด ไ ปถึ ง มื อ คนที่ จํ า เป น ในจํ า นวนที่ เ หมาะสม
3) สวัสดิการที่ใชดุลพินิจของเจาหนาที่เปนเกณฑอาจเกิดปญหาการเปรียบเทียบระหวางผูที่ไดและผูที่
ไม ไ ด 4) ขาดการปรั บปรุ ง ข อ มู ลให ทัน สมั ย ทํา ใหเ กิด การรั่ว ไหลของเม็ด เงิน สวั สดิก าร สงผลต อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสของการจัดสรรสวัสดิการ และ 5) การจัดสรรสวัสดิการให
ถึงมือประชาชนยังมีคาใชจายจํานวนหนึ่งที่ประชาชนตองแบกรับในการไปรับเงินสดจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือไปธนาคารเพื่อถอนเงิน
ดังนั้น จากปญหาจึงนํามาสูหลักคิดในการพัฒนาระบบการจัดสรรสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดประสิทธิผล ตรงเปา เปนธรรม และยั่งยืน เพื่อบรรเทาปญหาความเหลื่อมล้ําในระยะยาวได
นั้น จําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เปรียบเสมือนการมี
บันได 3 ขั้น คือ “ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” เพื่อใหการจัดสรรสวัสดิการในอนาคตเปนการจัดสรร
สวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวอยางแทจริง ซึ่งจุดเริ่มตนกอนการที่จะสามารถเริ่มกาวเดินสูบันได 3 ขั้นได
ก็คือ การสรางระบบฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลเชิงลึกในมิติตาง ๆ ถึงระดับบุคคล ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
สามารถเขาถึง ดึงมาใชประโยชน และปรับปรุงขอมูลให ทัน สมัยไดเสมอ อันจะเปนนวัตกรรมด า น
การบริหารจัดการขอมูลภาครัฐเพื่อการจัดสรรสวัสดิการ ที่จะทําใหการดําเนินการตามบันได 3 ขั้น คือ
“ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” เปนไปไดอยางมั่นคง กอใหเกิดความมั่งคั่ง และนําไปสูความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนี้
บันไดขั้นที่ 1 ชี้เปาคนที่ตองการชวย แมวาในปจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการมากมายตั้งแตเกิด
จนเสียชีวิต และมีทั้งแบบถวนหนาและเจาะจง แตก็ยังมีความไมถูกฝาถูกตัวอยูมาก เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยมีอัตรา 600 บาท 700 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท ขึ้นอยูกับชวงอายุ ซึ่งมีผูรับเงินจํานวน 8.7
ลานคน เจตนารมณตองการใหผูสูงอายุมีรายไดไวใชจายยามชราภาพ อีกตัวอยางหนึ่งคือ เงินอุดหนุนเพื่อน
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีอัตราเดียวคือ 600 บาทตอคนตอเดือน และใหจนถึงบุตรมีอายุ 6 ขวบ ซึ่งมี
ผูรับเงินจํานวน 2.9 หมื่นคน เจตนารมณตองการใหแมมีรายไดเพิ่มเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังการคลอดจนเขา
โรงเรียน แตผูสูงอายุที่มีฐานะดีและแมที่มีกําลังเลี้ยงดูบุตรได กลับไดประโยชนจากสวัสดิการนี้ดวย ดังนั้น
การที่กระทรวงการคลังมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐขึ้น ก็เพื่อใหเรามีฐานขอมูลเชิงลึกและ
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ครบถวนระดับบุคคล เชน ชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ รายได ทรัพยสิน หนี้สิน เปนตน ซึ่งนําไปสูการชี้เปาวาใคร
คือคนที่รัฐตองชวย ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมของขอมูลเศรษฐกิจไทย
บันไดขั้นที่ 2 จัดสูตรสวัสดิการใหเหมาะสม หลังจากไดฐานขอมูลขางตนแลว กระทรวงการคลัง
สามารถจัดกลุมเปาหมายที่คัดกรองโดยละเอียดและผันแปรตามขอมูลที่ประชาชนที่มาลงทะเบียนไดใหไว
กับภาครัฐ เชน 1) กลุมคนสูงอายุหรือพิการ ไมมีรายไดหรือรายไดนอย ไมมีเงินฝาก ไมมีบานและที่ดิน
ตองอาศัยอยูกับคนอื่น แถมมีหนี้นอกระบบ และอยูในจังหวัดที่คนสวนใหญยากจนหรือจังหวัดที่มีอัตรา
การเติบโตต่ํา คนกลุมนี้ควรไดชุดสวัสดิการแบบใด 2) กลุมคนวัยทํางาน มีรายไดนอย มีเงินฝากอยูบาง เชา
บานอยู และอยูในกรุงเทพมหานคร คนกลุมนี้ควรไดชุดสวัสดิการแบบใด 3) กลุมเกษตรกร รายไดนอย
มีเงินฝากนอย ไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง คนกลุมนี้ควรไดชุดสวัสดิการแบบใด เปนตน ดังนั้น จะเห็นวา
ชุดสวัสดิการที่เหมาะกับกลุมคนตาง ๆ ยอมไมเหมือนกัน เชน จะเพิ่มเบี้ยผูสูงอายุหรือไม อยางไร จะเพิ่ม
เบี้ยคนพิการหรือไม อยางไร คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโดยสารสาธารณะ คาเชาบาน คาเชาที่ดินทํากิน
จะใหหรือไม อยางไร เปนตน นวัตกรรมระบบฐานขอมูลและการจัดสูตรสวัสดิการเชนนี้ ถือเปนมิติใหมของ
การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารแบบถู กฝาถู ก ตั ว โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง การคัดกรองเพื่ อ เรง ให ความชว ยเหลื อ แก
ผูที่จําเปนกอน จะทําใหภาครัฐใชเงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหแกผูที่จําเปนกอน หรืออีกนัยหนึ่ง ภาครัฐจะสามารถชวยคนที่จําเปนดวยจํานวน
เงินที่มากขึ้นได ซึ่งจะชวยใหประสิทธิผลในการชวยเหลือประชาชนของระบบสวัสดิการภาครัฐเต็มเม็ด
เต็มหนวยมากขึ้น
บั น ไดขั้ น ที่ 3 บู ร ณาการกลไกการสงสวัสดิการใหถึงมือกลุมเปา หมาย หนวยงานภาครัฐตาง ๆ
ที่เปนเจาของสวัสดิการดานตาง ๆ เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ เปนตน สามารถนําฐานขอมูลระดับหลังคาบานนี้ไปใชใน
การจัดทําสวัสดิการใหถึงมือประชาชนที่เปนเปาหมายของตัวเอง ผานกลไกของหนวยงานตัวเองหรือผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน e-Payment การโอนเงินใสบัตรสวัสดิการ ใสบัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน ดังนั้น
สวัสดิการนอกจากจะถูกฝาถูกตัวแลวยังถึงมือประชาชนรวดเร็วทันใจ ไมรั่วไหล โปรงใส ลดตนทุนการใช
เงิ น สด และก า วเข า สู สั ง คมดิ จิ ทัล ไปด ว ยในตัว ถือเปน การพัฒ นาการจัดสรรสวัส ดิ ก ารในภาพรวมได
อยางแทจริง
3.2 การดําเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
หนึ่งในโครงการสําคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี คือ การขับเคลื่อนตาม
แผนยุทธศาสตร National e-Payment ซึ่งมีโครงการยอยสําคัญคื อ โครงการ e-Payment ภาครัฐ ซึ่ง
สวนหนึ่งมีเปาหมายเพื่อสรางการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม ทําใหกระทรวงการคลังมีแนวคิดทํา
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดสวัสดิการตาง ๆ ของหนวยงาน
ภาครั ฐ ให กับ ผู มีร ายได น อยที่ ตองการความชว ยเหลือจากภาครัฐ ตอมาคณะรัฐ มนตรีไดมีมติวัน ที่ 14
มิถุนายน 2559 รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559 ซึ่งเปนโครงการที่เปดโอกาสให
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ผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดอันไดแก 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และ
3) มีรายไดในป 2558 ไมเกิน 100,000 บาทตอป สามารถมาลงทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย)
ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได
หลังจากปดโครงการ กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดดําเนินการดังตอไปนี้
3.2.1 จัดทําฐานขอมูลจากจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 8,375,383 คน จําแนก
ตามหนวยงานที่รับลงทะเบียน 3 หนวยงาน ไดดังนี้ ธ.ก.ส. 4,684,548 คน ธ.ออมสิน 2,583,290 คน และ
ธ.กรุงไทย 1,107,545 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.9 30.9 และ 13.2 ตามลําดับ
3.2.2 จัดสงขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่มาลงทะเบียน อันไดแก
1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบขอมูลกับฐานทะเบียนราษฎรตามคุณสมบัติเรื่อง
สัญชาติและอายุ 2) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบขอมูลกับฐานการชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม ตามคุณสมบัติเรื่องรายได และ 3) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร เพื่ อ ตรวจสอบความเป น เกษตรกรกั บ ฐานข อ มู ล ของกรมส งเสริ ม
การเกษตร กรมปศุสัตว และกรมประมง ผลปรากฏดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1 ผลการคัดกรองคุณสมบัติของผูมีรายไดนอย

จากภาพที่ 3.1 สามารถอธิบายเปนขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติของผูที่มาลงทะเบียน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีผูผานการตรวจคุณสมบัติจากกรมการปกครอง 8,297,705 คน และมีผูที่ไมผาน
จํานวน 77,678 คน ประกอบดวย ขอมูลชื่อนามสกุลไมตรงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรจํานวน 64,224
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คน ไมใชสัญชาติไทยและไมระบุสัญชาติจํานวน 372 คน เลขบัตรประจําตัวประชาชนไมตรงกับฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรจํานวน 2,638 คน เสียชีวิตแลวจํานวน 9,743 คน และไมพบขอมูลจํานวน 701 คน
ขั้นตอนที่ 2 จากขั้นตอนที่ 1 มีผูผานการตรวจคุณสมบัติจากกรมสรรพากร 8,067,284 คน
และมีผูที่ไมผานจํานวน 230,408 คน และขอถอนการลงทะเบียนจํานวน 13 คน ในจํานวนผูที่ไมผานสวน
ใหญเปนเพราะมีการยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่สามารถพิสูจนไดวามีเงินไดเกิน 1,000,000
บาทตอป ในป 2558
ขั้นตอนที่ 3 จากขั้นตอนที่ 2 สามารถแบงไดเปนผูที่ระบุวาประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
จํานวน 5,184,580 คน และมีผูที่ระบุวาประกอบอาชีพในภาคเกษตร อันไดแก ผูเพาะปลูก ผูเลี้ยงสัตว และ
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมกันจํานวน 2,882,704 คน ในจํานวนนี้มีผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติจาก ธ.ก.ส.
จํานวน 2,530,779 คน และมีผูไมผานจํานวน 351,925 คน
3.3 ฐานขอมูลของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
โดยสรุป จากจํานวนผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐทั้งหมด 8,375,383 คน มีผูลงทะเบียน
ที่ผานการตรวจสอบจากทั้ง 3 หนวยงาน จํานวน 7,715,359 คน และไมผานจํานวน 660,024 คน
จากขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559 ทําใหภาครัฐสามารถจัดทําฐานขอมูล
ผูมีรายไดนอยที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลวออกเปนมิติของขอมูลและมิติของภูมิภาค
อย างไรก็ ต าม การจํ า แนกข อ มู ล จะมี ความละเอีย ดเพีย งใดขึ้ น อยู กั บ ข อ มู ล ที่ ผูล งทะเบี ย นกรอกลงใน
แบบฟอรมการลงทะเบี ยน ดังนั้นในป 2559 สามารถจําแนกมิติ ของข อมู ล ออกได เ ปน 6 หมวด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.3.1 ชวงอายุ ผูผานคุณสมบัติสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 2,731,849 คน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.41 รองลงมาอยูในชวงอายุ 60 – 69 ป จํานวน 1,583,282 คน หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 20.52 ถัดมาอยูในชวงอายุ 36 – 45 ป จํานวน 1,412,802 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
18.31 ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.1

47
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงอายุ
ชวงอายุ (ป) จํานวนคน
18-25
443,088
26-35
767,358
36-45
1,412,802
46-59
2,731,849
60-69
1,583,282
70-79
646,043
80-89
122,584
90-120
8,353
รวม
7,715,359

สัดสวนตอจํานวนรวม
5.74%
9.95%
18.31%
35.41%
20.52%
8.37%
1.59%
0.11%
100.00%

3.3.2 ประเภทอาชีพ ผูผานคุณสมบัติสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไปจํานวน 2,597,584 คน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 33.67 รองลงมาเปนเกษตรผูปลูกพืชจํานวน 2,493,194 คน หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 32.31 ถัดมาระบุวาเปนผูวางงานจํานวน 1,414,597 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.33 ซึ่ง
สามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับจางทั่วไป
เกษตรกรผูปลูกพืช
วางงาน
แมบาน/พอบาน
อื่น ๆ
เจาของธุรกิจ
พนักงาน/ลูกจางเอกชน
เรียนหนังสือ
ลูกจางทํางานในบาน
ขาราชการรัฐ/พนักงานรัฐ/เจาหนาที่รฐั
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
เกษตรกรทําประมง
ขาราชการบํานาญ
รวม

จํานวนคน
2,597,584
2,493,194
1,414,597
479,619
238,427
176,491
118,293
75,912
50,000
30,145
28,264
9,321
3,512
7,715,359

สัดสวนตอจํานวนรวม
33.67%
32.31%
18.33%
6.22%
3.09%
2.29%
1.53%
0.98%
0.65%
0.39%
0.37%
0.12%
0.05%
100.00%
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3.3.3 ช วงรายได ผูผานคุณสมบัติสวนใหญ เปน ผู ไม มีร ายไดจํานวน 1,309,712 คน หรือคิดเป น
สัดสวนรอยละ 16.98 รองลงมาเปนผูมีรายไดในชวง 1 – 10,000 บาทตอป จํานวน 1,160,191 คน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.04 ถัดเปนผูมีรายไดในชวง 20,001 – 30,000 บาทตอป จํานวน 908,435 คน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.05 ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงรายได
ชวงรายได (บาท/ป)
จํานวนคน
ไมมีรายได
1,309,712
1-10,000
1,160,191
10,001-20,000
852,167
20,001-30,000
908,435
30,001-40,000
791,735
40,001-50,000
669,755
50,001-60,000
607,439
60,001-70,000
421,485
70,001-80,000
420,028
80,001-90,000
289,957
90,001-100,000
284,455
รวม
7,715,359

สัดสวนตอจํานวนรวม
16.98%
15.04%
11.05%
11.77%
10.26%
8.68%
7.87%
5.46%
5.44%
3.76%
3.69%
100.00%

3.3.4 ชวงเงินฝาก ผูผานคุณสมบัติสวนใหญเปนผูไมมีรายไดจํานวน 1,309,712 คน หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 16.98 รองลงมาเปนผูมีรายไดในชวง 1 – 10,000 บาทตอป จํานวน 1,160,191 คน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.04 ถัดเปนผูมีรายไดในชวง 20,001 – 30,000 บาทตอป จํานวน 908,435 คน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.05 ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามชวงเงินฝาก
เงินฝาก
จํานวนคน
ไมมีเงินฝาก
601,292
1-30,000
3,521,761
30,001-100,000
180,898
100,001-500,000
52,681
500,001-1,000,000
7,752
1,000,0001-3,000,000
3,018
มากกวา 3,000,000
671
ไมระบุ
3,347,286
รวม
7,715,359

สัดสวนตอจํานวนรวม
7.79%
45.65%
2.34%
0.68%
0.10%
0.04%
0.01%
43.38%
100.00%

3.3.5 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ผูผานคุณสมบัติเปนผูที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในครอบครองจํ านวน
3,745,124 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 48.54 ในขณะที่ผูที่ไมมีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในครอบครองมี
จํานวน 3,970,180 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.46 สวนผูที่ไมระบุมีจํานวน 55 คน หรือคิดเปน
สัดสวนที่นอยมาก ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวนคน
สัดสวนตอจํานวนรวม
มี
3,745,124
48.54%
ไมมี
3,970,180
51.46%
ไมระบุ
55
0.0007%
รวม
7,715,359
100.00%
3.3.6 หนี้ สิ น ในและนอกระบบ ผู ผ า นคุ ณ สมบั ติ ที่ มี ห นี้ ใ นระบบมี จํ า นวน 3,625,235 คน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.99 สวนผูที่ไมมีหนี้ในระบบและผูที่ไมระบุมีจํานวน 4,090,124 คน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.01 ในดานหนี้นอกระบบ พบวา ผูที่มีหนี้นอกระบบมีจํานวน 1,465,167 คน หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.99 สวนผูที่ไมมีหนี้นอกระบบและผูที่ไมระบุมีจํานวน 6,250,192 คน หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 81.01 ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 จํานวนผูลงทะเบียนจําแนกตามการมีหนี้สินในและนอกระบบ
หนี้สินในและนอกระบบ
จํานวนคน
สัดสวนตอจํานวนรวม
หนี้สินในระบบ
มี
3,625,235
4%0.7
ไมมีและไมระบุ
4,090,124
53.1%
รวม
7,715,359
100.0%
หนี้สินนอกระบบ
มี
1,465,167
19%0.
ไมมีและไมระบุ
6,250,192
81.0%
รวม
7,715,359
100.0%
นอกจากนี้ ในฐานขอมูลของโครงการลงทะเบียนฯ สามารถจําแนกจํานวนคนที่มาลงทะเบียนออกตาม
ภูมิลําเนาไดทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล ซึ่งสามารถแสดงไดดัง ตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ฐานขอมูลที่จําแนกตามประเภทของขอมูลในแตละภูมิภาค
หมวด
1. ชวงอายุ 2. ประเภท 3. ชวง
4. ชวง 5. ที่ดินและ 6. หนี้สิน
ภูมิภาค
อาชีพ
รายได
เงินฝาก สิ่งปลูกสราง
ทั้งประเทศ
รวมจํานวนผูที่ผานเกณฑการคัดกรองคุณสมบัติในภาพรวม (ภาพที่ 3.1)
√
√
√
√
√
√
ภาคอีสาน
√
√
√
√
√
√
ภาคเหนือ
√
√
√
√
√
√
ภาคตะวันตก
√
√
√
√
√
√
ภาคตะวันออก
√
√
√
√
√
√
ภาคกลาง
√
√
√
√
√
√
ภาคใต
√
√
√
√
√
√
กทม.และปริมณฑล
√
√
√
√
√
√
หมายเหตุ : ทุกมิติขอมูลสามารถจําแนกเปนรายจังหวัด อําเภอ และตําบล ไดอีก 3 ระดับในแนวดิ่ง
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ภาพที่ 3.2 ฐานขอมูลแสดงจํานวนผูลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด

จากภาพที่ 3.2 พบว า ผู ผ า นคุ ณ สมบั ติ ทั้ ง ประเทศจํ า นวน 7,715,359 คน เป น ผู ที่ อ ยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากเปนอันดับ 1 จํานวน 3,496,312 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.32 รองลงมาเปน
ภาคเหนือจํานวน 1,866,783 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.20 และอันดับ 3 เปนภาคใตจํานวน 936,020
คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.13
หากพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีผูมาลงทะเบียนมากเปนอันดับ 1 จํานวน
349,098 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.52 ของทั้งประเทศ อันดับ 2 ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
315,544 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.09 ของทั้งประเทศ สวนอันดับ 3 ไดแก กรุงเทพมหานคร จํานวน
281,098 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.64 ของทั้งประเทศ และในแตละจังหวัดสามารถลงไปดูเปนรายอําเภอ
และรายตําบลได นอกจากนี้ ฐานขอมูลยังถูกออกแบบใหสามารถเลือกสิ่งที่ตองการแสดงผลในมิติตาง ๆ ได
(ตามกรอบสีแดงในภาพที่ 3.2) เชน ใหแสดงผูที่ผานคุณสมบัติ ที่มีอายุ 60 – 69 ป เปนเกษตรกร มีรายได
ต่ํากวา 30,000 บาทตอป และมีหนี้นอกระบบ ระบบจะแสดงผลออกมาวาบุคคลที่อยูในเกณฑ ขางตน
มีจํานวนเทาใดในแตละจังหวัด เปนตน
3.4 มาตรการเพิ่มรายไดภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2559
หลังจากการสรางฐานขอมูลเสร็จสิ้นแลว กระทรวงการคลังจึงไดเสนอมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมี
รายไดนอยที่มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียน 2 มาตรการ ไดแก มาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายได
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น อยทั้ งที่ เ ป น เกษตรกรและไม ใชเ กษตรกร (มาตรการเพิ่มรายไดฯ) ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 27
กัน ยายน 2559 และวั น ที่ 22 พฤศจิ กายน 2559 โดยอางอิงเสน ความยากจนที่อยูที่ 30,000 บาทตอป
หากผูลงทะเบียนมีรายได 0 – 30,000 บาทตอป จะไดรับเงินโอน 3,000 บาท แตหากผูลงทะเบียนมีรายได
30,001 – 100,000 บาทตอป จะไดรับเงินโอน 1,500 บาท ทั้ง 2 มาตรการมีระยะเวลาดําเนินมาตรการ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2560
จากจํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 คน เปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินโอน 7,715,359 คน และผูที่
ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินโอน 660,024 คน เนื่องจากเสียชีวิตแลว ชื่อ-นามสกุลผิด มีรายไดเกิน 100,000 บาท
ตอป และไมเปนเกษตรกรที่มีรายชื่ออยูในทะเบียนของกรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว
และหลังสิ้นสุดมาตรการพบวา มีผูไดรับเงินโอนทั้งสิ้น 7,525,363 คน คิดเปนรอยละ 97.5 ของผูมีสิทธิ์
ทั้งหมด คิดเปนเงินงบประมาณ 17,469 ลานบาท ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3.3
ภาพที่ 3.3 ผลการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย

โดยสรุป โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐที่ไดดําเนินการในป 2559 ทําใหภาครัฐสามารถ
รวบรวมขอมูลผูมีรายไดนอย ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทําฐานขอมูลกลางที่ภาครัฐสามารถใชคัดกรอง
และวิเคราะหไดทั้งในมิติของขอมูลสวนบุคคล 6 ดาน ไดแก ชวงอายุ ประเภทอาชีพ ชวงรายได ชวงเงินฝาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง หนี้สินในและนอกระบบ และมิติของภูมิภาค ซึ่งสามารถจําแนกในรายละเอียดได
ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
การนํานวัตกรรมเขามาผสมผสานกับการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคมในลักษณะเชนนี้นับเปน
ครั้ งแรกที่ เ กิ ดขึ้ น ในประเทศไทย นั บ เปน กาวสําคัญ ในการการพัฒ นาระบบการจัดสรรสวัส ดิ การให มี
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ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล ตรงเปา เปนธรรม และยั่งยืน สอดคลองกับการดําเนินการตามแนวคิด
บันได 3 ขั้นคือ “ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” เพื่อใหการออกแบบนโยบายสวัสดิการในอนาคตอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ครอบคลุม สงผลใหสามารถจัดสรรสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวได ซึ่งจะชวยลดปญหา
ความเหลื่ อ มล้ํ า ทั้ ง ในเชิ ง โอกาส รายได และเชิ ง พื้ น ที่ นํ า พาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยให ก า วหน า ไป
อยางมั่นคง กอใหเกิดความมั่งคั่ง และนําไปสูความยั่งยืน
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บทที่ 4
เจาะลึกฐานขอมูลในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐป 2560
4.1 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ตองการเฟนหาขอมูลเชิงลึกมากขึ้นเพื่ อตอบ
โจทยเชิงนโยบายที่มีความหลากหลายไปตามกลุมเปาหมาย
โครงการลงทะเบีย นเพื่ อสวัส ดิ การแหงรั ฐ (โครงการลงทะเบี ยนฯ) เปนความมุงมั่น ของรัฐบาลใน
การแก ไ ขป ญ หาความยากจนของผู มีร ายไดน อ ยให ตรงจุ ด เนื่องจากการบรรเทาปญ หาความยากจน
การสนับสนุนผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาสใหมีเงินเพียงพอที่จะดํารงชีวิตไดในสังคม รวมทั้งการชวยให
ผู มี ร ายได น อ ยมี โ อกาสหรื อ ได รั บ การพั ฒ นาให ส ามารถหาเลี้ ย งชี พ ได ตามอั ต ภาพ จะเป น การชว ยให
ผูมีรายไดนอยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดมากขึ้น และมีโอกาสหลุดพนจากความยากจน อันจะนําไปสู
การลดปญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไดในระยะยาว ยิ่งไปกวานั้น การดําเนินยุทธศาสตร
สวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว ยังเปนการแบงเบาภาระงบประมาณในการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐ ทําให
ภาครัฐสามารถนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปใชพัฒนาประเทศในดานอื่นไดมากขึ้น
สํ า หรั บ โครงการลงทะเบี ย นฯ ป 2560 เป น อี ก หนึ่ ง เรื อ ธง (Flagship) สํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร
กระทรวงการคลังที่อยูภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปของรัฐบาล ในการตอสูกับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และชวยใหผูมีรายไดนอยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีหลักคิดในการดําเนินโครงการและการพัฒนา
ตอยอด ดังนี้
4.1.1 หลักคิดในการดําเนินโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 มีวัตถุประสงคที่มองไกลไปกวาโครงการ
ลงทะเบียนฯ ป 2559 กลาวคือ
1) ตองการจํานวนผูลงทะเบี ยนมี มากขึ้นเพื่ อใหนโยบายสวั สดิการภาครั ฐครอบคลุ ม ผู มี
รายไดนอยทั้งหมด แตจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2559 ไมไดหมายความวาจํานวนผูมีรายไดนอยของประเทศ
ไทยมีมากขึ้น อันเปนตัวสะทอนความลมเหลวของการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล หากแตเปน
การรวบรวมผูมีรายไดเขามาอยูในระบบการดูแลจากภาครัฐใหครอบคลุมมากที่สุด และที่สําคัญรัฐบาล
ตองการทราบวาผูมีรายไดนอยแตละคนอยูที่ไหน เพื่อที่รัฐบาลจะใชกลไกที่เหมาะสมในแตละพื้นที่เขาไป
แกไขปญหา โดยตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการในระยะตอไปคือ จํานวนผูมีรายไดนอยควรจะลดลงทุกป
ยกเวนปที่มีปญหาเศรษฐกิจตกต่ํามากกวาที่ควรจะเปน
2) ตองการทราบขอมูลสวนบุคคลเชิงลึกมากกวาเดิม เนื่องจากปญหาของผูมีรายไดนอยมี
ความแตกตางกันไปตามสภาพรางกาย ที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน อาชีพ ภาระคาใชจาย ภาระหนี้สิน ภาระ
การอุปการะบุคคลในครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ และถิ่นฐานตามภูมิภาคและจั งหวัดต าง ๆ
ดังนั้น การสะทอนขอมูลสวนบุคคลออกมา จะทําใหรัฐบาลสามารถแกปญหาไดตรงจุดโดยไมสิ้นเปลื อง
งบประมาณ เพราะที่ผานมาทั้งสวัสดิการที่เปนแบบถวนหนาและเจาะจง ไมไดจํากัดเฉพาะผูมีรายไดนอย
ทําใหงบประมาณบางสวนถูกใชไปเพื่อผูมีรายไดสูงดวย
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3) ต อ งการออกแบบสวั ส ดิ ก ารให ถู ก ฝา ถู ก ตั ว และถู ก ใจ เพื่ อ ให ผู มี ร ายได น อ ย
มีความเปนอยูดีขึ้นและมีโอกาสหลุดพนเสนความยากจนไดเร็วขึ้น สวัสดิการที่วางเอาไวจะครอบคลุม
ทุกกลุมผูมีร ายไดน อย เชน ทุกคนควรจะไดสวัส ดิ การพื้น ฐานอะไร คนที่มีรายได เ ทียบแลวต่ํากวา เสน
ความยากจนรัฐบาลจะชวยยกระดับรายไดเขาอยางไรไดบาง คนที่มีรายไดเทียบแลวสูงกวาเสนความยากจน
จะไดอะไรบาง คนสูงอายุ คนพิการ คนที่เปนหนี้นอกระบบ และคนที่กําลังศึกษาอยู คนกลุมเหลานี้จะได
สวัสดิการจากรัฐอะไรบ าง นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังมองไปถึงตัวลูกของผูมีรายไดนอยดว ยวา
รัฐบาลจะชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการศึกษาของลูกผูมีรายไดนอยไดอยางไร
ดังนั้น โครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 จึงมุงยกระดับประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการสังคมและ
การใหความชวยเหลือของภาครัฐใหตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพและคุณภาพกวาดีเดิม เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลตรงตอกลุมเปาหมายและทําใหประชาชนไดรับประโยชนอยางเต็มที่ โดยมีเปาหมายอยูที่
การหลุดพนความยากจนของผูมีรายไดนอย
ภาพที่ 4.1 แนวคิดสวัสดิการแหงรัฐเพื่อผูมีรายไดนอย

ภาพที่ 4.1 เปนการจําลองแนวคิดในการชวยใหผูมีรายไดนอยใหหลุดพนจากความยากจน โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลการลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ มาสรางเปนเสนรายไดตอหัวตอป จาก 0
บาทตอป (ไมมีรายได) ไปจนถึง 100,000 บาทตอป (รายไดสูงสุดที่สามารถลงทะเบียนในโครงการนี้ได)
และมีเสนรายไดที่ 30,000 บาทตอหัวตอป ที่เทียบเคียงไดกับเสนความยากจนเปนเสนแบง ดังนั้น กลุมคน
ในฐานขอมูลนี้จึงถูกแบงเปน 1) กลุมคนที่ไมมีรายได มีจํานวนประมาณ 2.9 ลานคน (พื้นที่ A สีเหลือง)
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2) กลุมคนที่มีรายได 1 – 30,000 บาทตอหัวตอป หรือเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน มีจํานวนประมาณ
7.3 ลานคน (พื้นที่ B สีฟา) และ 3) กลุมคนที่มีรายได 30,001 – 100,000 บาทตอหัวตอป หรือเทียบแลว
สูงกวาเสนความยากจน มีจํานวนประมาณ 4 ลานคน (พื้นที่ C สีเขียว)
โจทยของรัฐบาลคือ จะทําอยางไรให 1) กลุมคนที่ไมมีรายไดมีงานทํา มีรายได และรายไดเพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ จนหลุ ดพ น เส น ความยากจน คือ มีร ายไดมากกวา 30,000 บาทตอป 2) กลุมคนที่ต่ํากวาเสน
ความยากจน สามารถยกระดับรายไดตัวเองได มีชองทางการหารายไดมากขึ้น จนสามารถหารายไดเพิ่มขึ้น
กวา 30,000 บาทตอป และ 3) กลุมคนที่สูงกวาเสนความยากจน สามารถเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
อาชีพและหารายไดไดมากขึ้น โดยรัฐบาลตองเขาไปวางกลไกในระดับภูมิภาคและจังหวัดในการยกระดับ
รายไดและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการลดภาระคาใชจายและหนี้สินของผูมีรายไดนอย
ที่เปรียบเสมือนโซตรวนฉุดรั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน รัฐบาลตองสรางระบบการวัด
การเติบโตของรายไดและตรวจสอบรายไดของกลุมคนตาง ๆ เพื่อใหสวัสดิการหรือเม็ดเงินงบประมาณถูกใช
ไปอยางคุมคาและบรรลุเปาหมายในการชวยผูมีรายไดนอยหลุดพนความยากจน
จากแนวคิดดังกลาว นําไปสูกลไกที่นําไปสูการหลุดพนความยากจนได 2 แนวทางใหญ ๆ ไดแก
1) การให ส วั ส ดิ การที่ เ หมาะสมกั บกลุ มคนแบบถูกฝาถูกตั ว ซึ่งครอบคลุมตั้ งแต การเติ ม
สวัสดิการใหครบสิทธิที่พึงจะได การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและการยกระดับรายไดทั้งคนที่ไมมี
รายได มีรายไดแตยังต่ํากวาเสนความยากจน มีรายไดและสูงกวาเสนความยากจนแลว รวมไปถึงผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูที่มีหนี้นอกระบบ และลูกของผูมีรายไดนอย
2) การเติมเงินในผูมีรายไดนอยทุกชวงรายไดใหพนความยากจน ซึ่งเปนถือเปนการเติมเงิน
แลกกับการทํางานเพื่อหารายได แนวทางนี้อาจเรียกวา Negative Income Tax หรือ NIT หากมีรายได
นอยจะเติมเงินใหมาก หากมีรายไดสูงกวาจะเติมเงินใหนอยกวา แตมีเงื่อนไขวาตองทํางานเทานั้น
อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 แนวทาง ขึ้นอยูกับจํานวนผูลงทะเบียนที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติในแตล ะ
กลุมเปาหมาย และผูกโยงไปยังงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการตามแนวทางทั้ง 2 ดวย
4.1.2 ความแตกต า งจากระหว า งโครงการลงทะเบี ย นฯ ป 2560 และ 2559 เพื่ อ ให โ ครงการ
ลงทะเบียนฯ ป 2560 บรรลุวัตถุประสงคในของ 4.1.1. กระทรวงการคลังจึงไดพัฒนาและตอยอดจาก
โครงการลงทะเบียนฯป 2559 ในหลายมิติ สรุปไดดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 สรุปพัฒนาการและการตอยอดของโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 จากป 2559
พัฒนาการและการตอยอด
ลงทะเบียนฯ ป 2559
ลงทะเบียนฯ ป 2560
1. เพิ่มหนวยงานรับลงทะเบียนให 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหผูมีรายไดนอย สหกรณการเกษตร จํานวน
สหกรณการเกษตร จํานวน
1,275 สาขา
สามารถเขามาลงทะเบียนไดสะดวก 1,275 สาขา
2) ธนาคารออมสิน จํานวน
2) ธนาคารออมสิน จํานวน
มากขึ้น
1,055 สาขา
1,055 สาขา
3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวน 1,213 สาขา (มหาชน) จํานวน 1,213 สาขา
รวมมีหนวยงานรับลงทะเบียน 4) คลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ทั้งหมด 3,543 สาขาทั่ว
5) สํานักงานเขต
ประเทศ
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
รวมมีหนวยงานรับ
ลงทะเบียนทั้งหมด 3,669
สาขาทั่วประเทศ
2. เพิ่มหวงเวลาในการเปดรับ
ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง ระหวางวันที่ 3 เมษายน ถึง
ลงทะเบียนใหยาวนานขึ้น เพื่อให วันที่ 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ภาครัฐมีเวลาในการประชาสัมพันธ รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รวมระยะเวลาประมาณ 1.5
โครงการนานขึ้น ผูลงทะเบียนเอง
เดือน
ก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวและ
กรอกแบบฟอรมมากขึ้น
3. เพิ่มขอมูลที่ใหกรอกใหมี
1) อายุ จําแนกไดเปนวัยเรียน
1) อายุ จําแนกไดเปนวัยเรียน
ความละเอียดมากขึ้น เพื่อให
วัยแรงงาน วัยชรา
วัยแรงงาน วัยชรา
สามารถนําไปใชพัฒนาระบบ
2) อาชีพ (ไมไดจัดเปนกลุม
2) รางกาย จําแนกเปนผูมี
สวัสดิการใน เชิงลึกไดมากขึ้น
ชัดเจน แบงเปน 13 อาชีพ)
รางกายปกติหรือพิการ หาก
หลากหลายมิติมากขึ้น สอดคลองกับ 3) รายได จําแนกเปนไมมีรายได เปนผูพิการมีผูดูแลหรือไมมี
กลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกัน หรือมีรายได และแยกยอยไดเปน ผูดูแล
ตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
รายไดนอยกวา 30,000 บาท
3) ที่อยู จําแนกเปนผู
หรือรายไดระหวาง 30,000เปนเจาของที่อยูอาศัย ผูไม
100,000 บาท
เปนเจาของที่อยูอาศัย หรือเชา
4) อาชีพ จําแนกเปน 16
4) เงินฝาก (ชวงหยาบกวา)
5) ที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ใหระบุ อาชีพ และแบงกลุมชัดเจน
เชน ผูวางงาน นักเรียน และ
วามีหรือไมมี)
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6) หนี้สินในและนอกระบบ
จําแนกเปนมีหนี้สนิ ในระบบหรือ
นอกระบบ หรือมีทั้งในและ
นอกระบบ (ชวงหยาบกวา)
หรือไมมี

4. เพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติ ให
มากขึ้น เพื่อใหสามารถคัดกรองผูมี
รายไดนอยไดระบบเศรษฐกิจได
อยางแทจริง และเพื่อใหสวัสดิการที่
ภาครัฐจัดใหถึงมือผูที่มีความจําเปน
มากกวา

1) สัญชาติไทย
2) อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
3) มีรายไดตอปไมเกิน 100,000
บาท

ลงทะเบียนฯ ป 2560
หากประกอบอาชีพสามารถ
แยกยอยไดถึงประเภทของ
อาชีพ เชน อิสระ สวนตัว
คาขาย ลูกจาง เพาะปลูก
เลี้ยงสัตว ประมง บํานาญ
ขาราชการ หรืออื่น ๆ เปนตน
5) รายได จําแนกเปนไมมี
รายไดหรือมีรายได และแยก
ยอยไดเปนรายไดนอยกวา
30,000 บาท หรือรายได
ระหวาง 30,000-100,000
บาท
6) ทรัพยสินทางการเงิน
จําแนกเปนมีเงินฝาก (ชวง
ละเอียดกวา) หรือ
อสังหาริมทรัพยหรือไมมี และ
ใหระบุขนาดที่ครอบครอง
7) หนี้สิน จําแนกเปนมีหนี้สิน
ในระบบหรือนอกระบบ หรือมี
ทั้งในและนอกระบบ (ชวง
ละเอียดกวา) หรือไมมี
8) ภูมิลําเนา จําแนกไดทั้งใน
ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
และตําบล
1) สัญชาติไทย
2) อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
3) มีรายไดตอปไมเกิน
100,000 บาท
4) เงินฝาก สลากออมสิน
ธ.ก.ส พันธบัตร รวมกันไมเกิน
100,000 บาท
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5. ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสวัสดิการ
เพื่อใหผูมีรายไดนอยสามารถ
ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพ
ในการหารายไดไดดวยตัวเอง ซึ่งจะ
นําไปสูการหลุดพนความยากจน
แบบยั่งยืน

สวัสดิการที่ใหในป 2559
แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
เกษตรกรและกลุมที่ไมใช
เกษตรกร โดยผูมีรายไดนอยที่มี
รายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป
จะไดเงินโอน 3,000 บาท สวน
ผูมีรายไดนอยที่มีรายไดมากกวา
30,000 บาทตอป จะไดเงินโอน
1,500 บาท

ลงทะเบียนฯ ป 2560
5) อสังหาริมทรัพย ถาเปนบาน
เดี่ยวหรือทาวเฮาสตองไมเกิน
25 ตารางวา หองชุดตองไม
เกิน 35 ตารางเมตร ถาเปน
ที่ดินเพื่อการเกษตรตองไมเกิน
10 ไร ที่ดินที่ไมใชเพื่อ
การเกษตรตองไมเกิน 1 ไร
หรือในกรณีที่ไมสามารถแยก
ที่อยูอาศัยออกจากที่ดินไดให
ใชเกณฑถาใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรตองไมเกิน 10 ไร
ถาใชเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อ
การเกษตรตองไมเกิน 1 ไร
สวัสดิการที่จะใหในป 2560
อยูระหวางการเสนอ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง

4.2 ฐานขอมูลของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 (Data Mining)
4.2.1 จํานวนผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 สําหรับโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560
มีผูมาลงทะเบียนเบื้องตนจํานวนกวา 14,176,118 คน โดยแบงเปนการมาลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. จํานวน
7,718,130 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 55 ธ.ออมสิน จํานวน 3,721,211 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 26
ธ.กรุงไทย จํานวน 2,391,854 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 คลังจังหวัด จํานวน 180,260 คน คิดเปน
สัดสวน รอยละ 1 และสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 164,663 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1
ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 จํานวนผูลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 จําแนกตามหนวยงานรับลงทะเบียน

การเพิ่มชองทางในการลงทะเบียนมากขึ้นและเปดชวงเวลาใหลงทะเบียนนานมากขึ้น เพื่อเอื้อตอ
การลงทะเบียนของผูมีรายไดนอย จึงทําใหในป 2560 มีผูมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากป 2559 ถึง 5,800,735
คน เมื่อเทียบกับโครงการลงทะเบียนฯ ป 2559 คิดเปนการเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 69 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
จํ านวนผู มาลงทะเบี ย นมิ ได ส ะท อนว า ประเทศไทยมีจํานวนผูมีร ายไดนอยมากขึ้น หากแตส ะทอนวา
โครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 ไดรวบรวมผูมีรายไดนอยเขาสูฐานขอมูลของรัฐบาลไดมากขึ้น ซึ่งจะทําให
การกําหนดนโยบายสวัสดิการของภาครัฐมีความครอบคลุมและสมบูรณมากขึ้น
4.2.2 สรางฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่จําแนกตามมิติตาง ๆ (Data Mining) หลังจากปดโครงการ
ลงทะเบียนฯ ป 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการคลังไดนําขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมจาก 5
หนวยงานรับลงทะเบียน มาสรางฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่จําแนกตามมิติ ตาง ๆ (Data Mining) ตามที่ได
ออกแบบไวใหสอดคลองกับแบบฟอรมโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560 เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ออกแบบ และเสนอแนะนโยบายสวัสดิการเพื่อผูมีรายไดนอยไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนนวัตกรรม
ดานขอมูลของกระทรวงการคลัง ดังภาพที่ 4.3
อนึ่ง ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาชิ้นนี้ ยังอยูในชวงเวลาของการตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดแก กรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธนาคาร
พาณิชยเอกชน 15 ธนาคาร โดยประสานผานธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับ
ฝากเงินจากประชาชน 4 ธนาคาร ผานสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะแลวเสร็จ ณ สิ้น
เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนั้น ในการศึกษาชิ้นนี้ จะใชตัวเลขจํานวนและขอมูลของของผูลงทะเบียนกอน
การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ทั้ ง 5 ข อ เป น ฐานในการศึ ก ษา และจะใช ตั ว เลขจํ า นวนและข อ มู ล ที่ ผ า น
การตรวจสอบจากหนวยงานดังกลาวแลวในการนําเสนอผลงานที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560
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ภาพที่ 4.3 ฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560

จากจํานวนผูมาลงทะเบียนหมด 14,176,118 คน 4 สามารถนํามาใสโปรแกรม Tableau 5 ที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในมิติตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได 8 มิติ ดังนี้
1) ดานอายุ จากจํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวาผูที่อยูในวัยกําลัง
แรงงาน (อายุ 18 – 59 ป) มีจํานวน 9,476,758 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.8 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด
และเปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จํานวน 4,692,889 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.1 ของผูลงทะเบียน
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.2
3

4

จํานวนผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ที่ใชในการศึกษาชิ้นนี้ เปนจํานวนผูลงทะเบียนกอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั้ง 5 ขอของโครงการลงทะเบียนฯ เนื่องจากการตรวจสอบจะแลวเสร็จ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
การเขียนการศึกษาชิ้นนี้ (มิถุนายน 2559)
5
Tableau เป น โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการบั น ทึก ข อ มูลจํ า นวนมหาศาลและมีค วามหลากหลาย ให อ ยู ใ นรู ป แบบที่เอื้อแก
การนํ า ไปวิ เ คราะห ประมวลผล นํ า เสนอให เ ข า ใจได ง า ย และเสนอแนะนโยบายเชิ ง ลึ ก อั น เป น การตอบโจทย ที่ มี
ความแตกตางในหลายมิติไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4.2 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานอายุ
จํานวนคน
18-25
1,258,781
26-35
1,394,423
36-45
2,281,270
46-59
4,542,284
60-69
2,876,458
70-79
1,395,563
80-89
394,394
90-120
26,218
>120
256
ไมระบุ
6,471
รวม
14,176,118

สัดสวน
8.88%
9.84%
16.09%
32.04%
20.29%
9.84%
2.78%
0.18%
0.00%
0.05%
100.00%

ฐานขอมูลดานอายุสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
1.1) ผูลงทะเบียนที่มีอายุ 18 – 59 ป ซึ่งอยูในวัยแรงงาน มีจํานวน 9,476,758 คน เปนผู
ลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 43.4 ของวัยแรงงาน รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 23.6 ของวัยแรงงาน ดังภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.4 ลักษณะการกระจายของผูลงทะเบียนที่มีอายุ 18 – 59 ป
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1.2) ผูลงทะเบียนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งอยูในวัยสูงอายุ มีจํานวน 4,692,889 คน เปนผู
ลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 40.3 ของวัยสูงอายุ รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 24.8 ของวัยสูงอายุ ดังภาพที่ 4.5
ภาพที่ 4.5 ลักษณะการกระจายของผูลงทะเบียนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) จํานวนวัยแรงงานตอนตน
มีนอยกวาวัยแรงงานตอนปลาย ทําใหในอนาคตประเทศไทยอาจจะขาดแคลนแรงงานที่จะมาขับเคลื่อน
ประเทศ สะทอนใหเห็นวาแรงงานใหมทดแทนแรงงานเกาไมทัน และ 2) วัยแรงงานตอนปลายที่มีรายได
น อยมี มากถึ งร อยละ 32 ของผู ล งทะเบี ย นทั้งหมด กําลังจะกาวเขาสูชว งผูสูงอายุส อดคลองกับ ปญ หา
การกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย สะทอนใหเห็นความเสี่ยงดานรายไดของคนกลุม
นี้หากกาวสูวัยเกษียณทั้ง ๆ ที่ยังมีรายไดนอย
2) ด า นสภาพร า งกาย จากจํานวนผูมาลงทะเบีย นทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวาเปน
ผูพิการจํานวน 445,890 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.2 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนผูพิการที่
มีบัตรประจําตัวผูพิการ จํานวน 399,991 คน ไมมีบัตรประจําตังผูพิการ จํานวน 44,720 คน และไมระบุวา
มีหรือไมมี จํานวน 1,179 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.8 0.3 และ 0.01 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานสภาพรางกาย
จํานวนคน
ปกติ
13,730,124
ปกติ (แตระบุมีบัตรคนพิการ)
103
พิการ (มีบัตรคนพิการ)
399,991
พิการ (ไมมีบัตรพิการ)
44,720
พิการ (ไมระบุวามีบัตรหรือไมมีบัตรพิการ)
1,179
ไมระบุ
1
รวม
14,176,118

สัดสวน
96.85%
0.00%
2.82%
0.32%
0.01%
0.00%
100.00%

ฐานขอมูลดานสภาพรางกายสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
2.1) ผูพิการและมีบัตรประจําตัวผูพิการ มีจํานวน 399,991 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 39.3 ของผูพิการที่บัตร รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมี
สัดสวนรอยละ 26.4 ของผูพิการที่มีบัตร ดังภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.6 ลักษณะการกระจายของผูพิการและมีบัตรประจําตัวผูพิการ

2.2) ผูพิการแตไมมีบัตรประจําตัวผูพิการ มีจํานวน 44,720 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 29.1 ของผูพิการที่ไมมีบัตร รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมี
สัดสวนรอยละ 21.2 ของผูพิการที่ไมมีบัตร ดังภาพที่ 4.7
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ภาพที่ 4.7 ลักษณะการกระจายของผูพิการแตไมมีบัตรประจําตัวผูพิการ

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูมีรายไดนอยที่เปนผูพิการ
มีจํานวนมากถึง 445,890 คน ซึ่งผูมีรายไดนอยกลุมนี้ นับวาเปนกลุมที่จะตองพึ่งพาความชวยเหลือจาก
ครอบครัวหรือจากภาครัฐเปนอยางมาก เนื่องจากอาจมีศักยภาพในการหารายไดไมเทาเทียมผูอื่น และ
2) แมผูพิการสวนใหญจะเปนผูมีบัตรประจําตัวผูพิการ แตยังมีผูพิการอีกกวา 44,720 คน ที่ยังไมไดสามารถ
เขาถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐที่มีใหเพื่อชวยบรรเทาความยากไรของผูพิการในปจจุบัน จึงจําเปนตอง
พิจารณาใหความชวยเหลืออยางเรงดวน
3) ดานรายได จากจํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวาผูที่มาลงทะเบียน
ที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนหรือต่ํากวา 30,000 บาทตอป มีจํานวน 10,119,199 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 71.4 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และเปนผูที่มาลงทะเบียนที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจนหรือสูง
กวา 30,000 บาทตอป มีจํานวน 4,056,919 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.6 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด
ดังแสดงในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานรายได
จํานวนคน
ไมมีรายได
2,817,869
1-5,000
1,028,345
5,001-10,000
2,510,380
10,001-20,000
1,871,569
20,001-30,000
1,891,036
30,001-40,000
1,250,200
40,001-50,000
875,216
50,001-60,000
599,578
60,001-70,000
318,885
70,001-80,000
342,505
80,001-90,000
333,163
90,001-100,000
337,077
ไมระบุ
295
รวม
14,176,118

สัดสวน
19.88%
7.25%
17.71%
13.20%
13.34%
8.82%
6.17%
4.23%
2.25%
2.42%
2.35%
2.38%
0.00%
100.00%

ฐานขอมูลดานรายไดสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
3.1) ผู ที่ มี ร ายได ต่ํ า กว า เส น ความยากจนหรื อ ต่ํ า กว า 30,000 บาทต อ ป มี จํ า นวน
10,119,199 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 44.9 ของผูที่มา
ลงทะเบียนที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 23.8 ของผูที่มา
ลงทะเบียนที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน ดังภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 ลักษณะการกระจายของผูที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนหรือต่ํากวา 30,000 บาทตอป

3.2) ผู ที่ มี ร ายได สู ง กว า เส น ความยากจนหรื อ สู ง กว า 30,000 บาทต อ ป มี จํ า นวน
4,056,919 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 36.2 ของผูที่มา
ลงทะเบียนที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจน รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 24.6 ของผูที่มา
ลงทะเบียนที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจน ดังภาพที่ 4.9
ภาพที่ 4.9 ลักษณะการกระจายของผูที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจนหรือสูงกวา 30,000 บาทตอป
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จากข อมู ล ดั งกล า วทํ า ให เ ห็ น ประเด็น ที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูที่มีร ายไดนอยกวา
30,000 บาทตอป หรือเฉลี่ยเพียง 2,500 บาทตอเดือน มีสัดสวนมากถึงรอยละ 51.5 หรือมากกวาครึ่งของ
ผูที่มาลงทะเบี ยน และอีกกวาร อยละ 28.62 หรือมากกวา 1 ใน 4 ของผูมาลงทะเบีย น มีรายไดเ ฉลี่ ย
นอยกวา 100,000 แสนบาทตอป หรือประมาณ 8,333 บาทตอเดือน และ 2) ยิ่งไปกวานั้น ยังมีประชากร
อีกจํานวนกวา 2,817,869 คน ที่เปนผูแสดงตัวตนวาไมมีรายได ซึ่งกลุมนี้จําเปนตองไดรับการพิจารณา
ชวยเหลืออยางเรงดวน โดยการเพิ่มทักษะและศักยภาพในการสรางรายไดเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได
ในระยะตอไป
4) ดานอาชีพ ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูวางงานมากถึง 4,700,799 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.2
หรื อประมาณ 1 ใน 3 ของผู มาลงทะเบีย นทั้งหมด นอกจากนั้น อีกสว นหนึ่งเปน ผูที่กําลังอยูร ะหวา ง
รับการศึกษา โดยจําแนกยอยไดเปน ผูที่กําลังศึกษาอยางเดียว 424,661 คน หรือรอยละ 3.0 ของผูมา
ลงทะเบียนทั้งหมด และผูที่ทั้งกําลังศึกษาและทํางาน 34,939 คนหรือรอยละ 0.3 ของผูมาลงทะเบียน
ทั้งหมด สําหรับผูที่มีงานทํา สามารถจําแนกไดตามกลุมอาชีพตาง ๆ ไดแก ทําเกษตรกรรมปลูกพืช จํานวน
4,092,278 คน หรือเปนสัดสวนรอยละ 28.9 ของผูมาลงทะเบียน ซึ่งเปนกลุมใหญที่สุดในสวนของผู ที่มี
งานทํา รองลงมาคือ รับจางอิสระ/ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 3,155,777 คน หรือคิดเปน
รอยละ 22.3 ของผูมาลงทะเบียน และตอมาคือ ลูกจาง-ภาคเกษตรกรรม (ทํานา/ทําสวน) 774,841 คน
หรือสัดสวนรอยละ 5.5 ของผูมาลงทะเบียน ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานอาชีพ
จํานวนคน
1 .วางงาน
2. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา(ศึกษาอยางเดียว)
3. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา(ศึกษาและทํางาน)
กลุมอาชีพตาง ๆ
4.1 รับจางอิสระประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย/
4.2 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ4.3 ลูกจางภาคอุตสาหกรรม(โรงงาน/สํานักงาน)4.4 ลูกจางภาคเกษตรกรรม(ทํานา/ทําสวน)4.5 ลูกจางภาคการกอสราง4.6 ลูกจางภาคบริการ(แมบาน/รปภ./แมครัว)
4.7 ทําเกษตรกรปลูกพืช
4.8 เลี้ยงสัตว
4.9 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4.10 ขาราชการบํานาญ4.11 ขาราชการพนักงานรัฐ เจาหนาที่รัฐ4.12 อื่นๆ
ไมระบุ
รวม

สัดสวน

4,700,799
424,661
34,939

33.16%
3.00%
0.25%

3,155,777
93,420
272,445
774,841
215,227
278,881
4,092,278
28,945
4,600
1,676
4,285
90,633
2,711
14,176,118

22.26%
0.66%
1.92%
5.47%
1.52%
1.97%
28.87%
0.20%
0.03%
0.01%
0.03%
0.64%
0.02%
100.00%

ฐานขอมูลดานอาชีพสามารถแบงเปน 3 กลุมใหญ ไดแก
4.1) ผู ที่ ว า งงาน มี จํ า นวน 4,700,799 คน เป น ผู ล งทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 33.3 ของผูวางงาน รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 22.3
ของผูวางงาน ดังภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 ลักษณะการกระจายของผูที่วางงาน

4.2) ผู ที่ ทํ า เกษตรปลู ก พื ช มี จํ า นวน 4,092,278 คน เป น ผู ล งทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 66.4 ของผูที่ทําการเกษตรปลูกพืช รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ
มีสัดสวนรอยละ 24.6 ของผูที่ทําการเกษตรปลูกพืช ดังภาพที่ 4.11
ภาพที่ 4.11 ลักษณะการกระจายของผูที่ทําเกษตรปลูกพืช
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4.3) ผู ที่รั บจ า งอิ ส ระ/ประกอบธุร กิจ สวนตัว/คา ขาย มีจํานวน 3,155,777 คน เปนผู
ลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 30.4 ของผูที่รับจางอิสระ/ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 28.0 ของผูที่รับจางอิสระ/ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย ดังภาพที่ 4.12
ภาพที่ 4.12 ลักษณะการกระจายของผูที่รับจางอิสระ/ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย

จากข อ มู ล ดั ง กล า วทํ า ให เ ห็ น ประเด็ น ที่ น า สนใจ 2 ประเด็ น ได แ ก 1) ผู มี ร ายได น อ ยที่ มา
ลงทะเบียนโดยสวนใหญ นอกจากจะเปนผูวางงานแลว ยังเปนผูที่พึ่งพารายไดจากการประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม โดยรายไดภาคเกษตรมีความผันผวนไปตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกและยังมีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ สวนผูรับจางอิสระ/ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
ก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุน ชองทางการขาย
และความหลากหลายนของสินคา รวมทั้งการแบกรับตนทุนที่สูงขึ้น จะเห็นวาทั้ง 2 อาชีพ ขาดความมั่นคง
ทางรายได 2) ผูมีรายไดนอยที่มาลงทะเบียนมีเ พียงสวนน อยเทานั้น ที่เ ขาถึงสวัสดิ การของภาครัฐ เชน
รับบํานาญจํานวน 1,676 คนซึ่งคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.01 เทานั้น
5) ดานที่อยูอาศัย จากจํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวาผูที่มีที่อยู
อาศัยเปนของตนเอง มีจํานวน 6,532,614 คน คิดเปนรอยละ 46.1 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ผูที่อาศัยอยู
กับครอบครัวหรือผูอื่นโดยไมมีคาใชจาย มีจํานวน 6,492,522 คน คิดเปนรอยละ 45.8 ของผูลงทะเบียน
ทั้งหมด สวนผูที่เชาบานหรือที่อยูอาศัย มีจํานวน 1,003,754 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ของผูลงทะเบีย น
ทั้งหมด นอกจากนี้ ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีจํานวน 60,828 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.4 ของ
ผูลงทะเบียนทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานที่อยูอาศัย
จํานวนคน
มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
6,532,614
อาศัยกับครอบครัวผูอื่นโดยไมมีคาใชจาย/
6,492,522
เชาบานที่อยูอาศัย/
1,003,754
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
32,580
ไมมีบานที่อยูอาศัย/
60,828
ไมระบุ
53,820
รวม
14,176,118

สัดสวน
46.08%
45.80%
7.08%
0.23%
0.43%
0.38%
100.00%

ฐานขอมูลดานที่อยูอาศัยสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
5.1) ผู มีที่อยู อาศั ยเป น ของตนเอง มีจํานวน 6,532,614 คน เปน ผูล งทะเบีย นที่อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 47.7 ของมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 23.8 ของมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ดังภาพที่ 4.13
ภาพที่ 4.13 ลักษณะการกระจายของผูที่มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

5.2) ผู ไ ม มี บ า นหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย มี จํ า นวน 60,828 คน เป น ผู ล งทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี สั ด ส ว นมากถึ ง ร อ ยละ 29.2 ของผู ที่ ไ ม มี บ า นหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย รองลงมา ได แก
ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 23.8 ของผูที่ไมมีบานหรือที่อยูอาศัย ดังภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 ลักษณะการกระจายของผูที่ไมมีบานหรือที่อยูอาศัย

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูมีรายไดนอยสวนใหญกวา
13,025,136 คน หรือรอยละ 91.9 เปนผูมีที่อยูอาศัย ซึ่งรอยละ 41.1 มีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง และ
อาจจะมีภาระคาใชจายรายเดือน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาใชจายในการอุปโภคบริโภค เปนตน และ
อีกรอยละ 45.8 อาศัยอยูกับครอบครัวโดยไมมีภาระคาใชจาย ซึ่งคนกลุมนี้อาจจะอยากมีบานเปนของ
ตัวเอง แตยังมีรายไดไมเพียงพอในการซื้อหรือผอนบาน 2) ผูมาลงทะเบียนอีกกวา 1,003,754 คน หรือ
รอยละ 7.08 ที่ยังคงตองรับภาระการเชาที่อยูอาศัย โดยยังไมไดรับโอกาส เชน ใหสามารถเขาถึงสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ํา หรือใหสามารถมีชองทางแบงรายไดบางสวนไปเพื่อผอนชําระใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ซึ่ง
ถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่ง และ 3) ผูลงทะเบียนจํานวน 60,828 คน ไมมีที่อยูอาศัยเปนคนของตนเอง
กลุมนี้ถือเปนกลุมที่ภาครัฐตองเขาไปชวยเหลือเปนการดวน
6) ดานทรัพยสินทางการเงิน จากจํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวา
ผูที่มาลงทะเบียนที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท มีจํานวน 13,706,338 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.7
ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และเปนผูที่มาลงทะเบียนที่มีเงินฝากมากกวา 30,000 บาท มีจํานวน 469,780
คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.3 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานทรัพยสินทางการเงิน
จํานวนคน
สัดสวน
ไมมีเงินฝาก
15
0.00%
1-5,000
12,692,370
89.53%
5,001-10,000
483,914
3.41%
10,001-20,000
355,508
2.51%
20,001-30,000
174,531
1.23%
30,001-40,000
95,516
0.67%
40,001-50,000
151,540
1.07%
50,001-60,000
48,021
0.34%
60,001-70,000
32,392
0.23%
70,001-80,000
27,278
0.19%
80,001-90,000
18,457
0.13%
90,001-100,000
42,350
0.30%
มากกวา 100,000
54,226
0.38%
รวม
14,176,118
100.00%
ฐานขอมูลดานเงินฝากสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
6.1) ผูที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท มีจํานวน 13,706,338 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยู
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 42.5 ผูที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 23.8 ของผูที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท ดังภาพที่ 4.15
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ภาพที่ 4.15 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินฝากต่ํากวา 30,000 บาท

6.2) ผูที่มาลงทะเบียนที่มีเงินฝากมากกวา 30,000 บาท มีจํานวน 469,780 คน เปนผู
ลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 40.1 ผูที่มีเงินฝากมากกวา 30,000
บาท รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 29.4 ของผูที่มีเงินฝากมากกวา 30,000 บาท ดังภาพที่
4.16
ภาพที่ 4.16 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินฝากมากกวา 30,000 บาท

76
จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูมีรายไดนอยเกือบทั้งหมด
มีเงินออมนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ซึ่งหมายถึงการไมสามารถมีเงินกอนที่เพียงพอที่จะมีบานหรือที่ดิน
ทํามาหากินเปนของตนเอง หรือลงทุนทํามาหากินเพื่อเพิ่มรายได นอกจากนี้ อาจเปนไปไดวาผูมีรายไดนอย
เหลานี้ไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานหรือไมมีความรูทางการเงินขั้นพื้นฐาน และในอนาคต
ผูมีรายไดนอยเหลานี้จะไมสามารถพึ่งพาตนเองไดในวัยเกษียณ 2) ผูมีรายไดนอยที่พอมีเงินฝากมากกวา
30,000 บาท มีจํานวนไมถึง 4.7 แสนคนเทานั้น สะทอนใหเห็นวา ในกลุมผูมีรายไดนอยก็ยังมีความแตกตาง
ของเงินฝากอยูมากเชนเดียวกับภาพรวมของประเทศ
7) ด า นหนี้ สิ น จากจํ า นวนผู ม าลงทะเบี ย นทั้ ง หมด 14,176,118 คน จะพบว า ผู ที่ มี เ งิ น กู
ในระบบ มีจํานวน 2,910,436 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.7 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และเปนผูที่มีเงินกู
นอกระบบ 1,492,957 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.8 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด สวนผูที่มีทั้งเงินกูในระบบ
และนอกระบบในเวลาเดียวกัน มีจํานวน 3,974,259 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 47.4 ของผูลงทะเบียน
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานหนี้สิน
จํานวนคน
จํานวนคนมีเงินกูในระบบ
2,910,436
จํานวนคนมีเงินกูนอกระบบ
1,492,957
จํานวนคนมีเงินกูทั้งในและนอกระบบ
3,974,259
จํานวนคนไมมีเงินกู
5,798,466
รวม
14,176,118

สัดสวน
%5.20
1%5.0
%0.28
40.9%
100.00%

ฐานขอมูลดานหนี้สินสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก
7.1) ผู ที่ มี เ งิ น กู ใ นระบบ มี จํ า นวน 2,910,436 คน เป น ผู ล งทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 44.2 ของผูที่เปนหนี้ในระบบ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมี
สัดสวนรอยละ 25.6 ของผูที่เปนหนี้ในระบบ ดังภาพที่ 4.17
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ภาพที่ 4.17 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินกูในระบบ

7.2) ผู ที่ มี เ งิ น กู น อกระบบ มี จํ า นวน 1,492,957 คน เป น ผู ล งทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 42.8 ของผูที่เปนหนี้นอกระบบ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมี
สัดสวนรอยละ 16.4 ของผูที่เปนหนี้นอกระบบ ดังภาพที่ 4.18
ภาพที่ 4.18 ลักษณะการกระจายของผูที่มีเงินกูนอกระบบ

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 2 ประเด็น ไดแก 1) ในจํานวนผูมีเงินกูทั้งหมด
มีจํานวนประมาณ 4 ลานคน หรือเกือบรอยละ 30 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนจํานวนมาก และ
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อาจสะทอนวาผูมีรายไดนอยในกลุมนี้อาจจะมีรายไดไมพอเพียงในการใชจาย จึงไมสามารถหลุดพนวงจร
ความยากจนได 2) สําหรับกลุมที่มีหนี้นอกระบบจํานวน 1,492,957 คน หรือรอยละ 10.5 ของผูลงทะเบียน
ทั้งหมด สะทอนวา ผูมีรายไดนอยกลุมนี้อาจไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได เชน มีรายไดหรือ
หลักทรัพยไมเพียงพอ หรืออาจเปนผูที่มีความเสี่ยงทางการเงินมากกวาที่สถาบันการเงินในระบบจะสามารถ
ใหสินเชื่อได หรืออาจสะทอนวาผูมีรายไดนอยกลุมนี้ขาดความรูความเขาใจทางการเงินไดเชนกัน
8) ด า นการศึ ก ษา จากจํ า นวนผู ม าลงทะเบี ย นทั้ ง หมด 14,176,118 คน จะพบว า ผู ที่ ไ ม มี
การศึกษา มีจํานวน 1,233,691 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.7 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด มีระดับการศึกษา
อยูในสามัญ (ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6) มีจํานวน 11,836,835 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 83.5 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด เปนผูที่อยูในสายอาชีวะศึกษา (ปวช. และ ปวส.) มีจํานวน 568,730
คน คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 4.0 ของผู ล งทะเบี ย นทั้ ง หมด ส ว นผู ที่ มี ก ารศึ ก ษาตั้ง แต อ นุ ป ริญ ญาขึ้น ไป
มีจํานวน 443,325 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.1 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานการศึกษา
ไมมีการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6
ปวช./ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมระบุ
รวม

จํานวนคน
1,233,691
5,777,702
3,075,817
1,572,943
1,410,373
568,730
77,274
359,543
5,810
698
93,537
14,176,118

สัดสวน
8.70%
40.76%
21.70%
11.10%
9.95%
4.01%
0.55%
2.54%
0.04%
0.00%
0.66%
100.00%

ฐานขอมูลดานหนี้สินสามารถแบงเปน 4 กลุมใหญ ไดแก
8.1) ผู ที่ไ ม มีการศึ กษา มีจํานวน 1,233,691 คน เปน ผูล งทะเบีย นที่อยูใ นภาคเหนื อ
มีสัดสวนมากถึงรอยละ 39.7 ของผูที่ไมมีการศึกษา รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวน
รอยละ 21.9 ของผูที่ไมมีการศึกษา ดังภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 ลักษณะการกระจายของผูที่ไมมีการศึกษา

8.2) ผูที่มีระดับการศึกษาอยูในสามัญ (ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6)
มีจํานวน 1,233,691 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนมากถึงรอยละ 45.4
ของผูที่มีการศึกษาในสายสามัญ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ มีสัดสวนรอยละ 22.6 ของผูที่มีการศึกษาใน
สายสามัญ ดังภาพที่ 4.20
ภาพที่ 4.20 ลักษณะการกระจายของผูที่มีระดับการศึกษาอยูในสายสามัญ

8.3) ผู ที่ อ ยู ใ นสายอาชี ว ะศึ ก ษา (ปวช. และ ปวส.) มี จํ า นวน 568,730 คน เป น ผู
ลงทะเบียนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากถึงรอยละ 32.3 ของผูที่อยูในสายอาชีวะศึกษา
รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 16.4 ของผูที่อยูในสายอาชีวะศึกษา ดังภาพที่ 4.21
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ภาพที่ 4.21 ลักษณะการกระจายของผูที่อยูในสายอาชีวะศึกษา

8.4) ผูที่มีการศึกษาตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป มีจํานวน 443,325 คน เปนผูลงทะเบียนที่อยู
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อมี สั ดส ว นมากถึงรอยละ 30.5 ของผูที่มีการศึกษาตั้งแตอนุป ริญ ญาขึ้ น ไป
รองลงมา ไดแก ภาคเหนือมีสัดสวนรอยละ 22.5 ของผูที่มีการศึกษาตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป ดังภาพที่ 4.22
ภาพที่ 4.22 ลักษณะการกระจายของผูที่มีการศึกษาตั้งแตอนุปริญญาขึ้นไป

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ คือ ผูมีรายไดนอยกวา 13 ลานคน มีการศึกษา
ต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ (ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6) ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลตองเรงชวยเหลือ
ในเรื่องการศึกษาเปนการดวน โดยมองไปที่บุตรธิดาของผูมีรายไดนอยที่อาจจะถูกออกจากโรงเรียนกอนวัย
อันควรเพื่อไปชวยพอแมทํางานหารายได
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9) ดานภูมิภาค ฐานขอมูลในโครงการลงทะเบียนฯ นอกจากจําแนกเปนมิติตาง ๆ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมแลว ยังสามารถจําแนกขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค จังหวัด และตําบลไดอีกดวย
เพื่อใหการดําเนินมาตรการสวัสดิการสามารถใชกลไกในพื้นที่บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
จํานวนผูมาลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน จะพบวาผูที่มาลงทะเบียนสวนใหญกวา 6,007,527 คน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.4 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคอีสาน รองลงมาคือ
ภาคเหนือจํานวน 3,403,648 คนหรือรอยละ 24.0 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ภาคใตจํานวน 1,543,056 คน
หรือรอยละ 10.9 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด กทม. และปริมณฑลจํานวน 1,318,034 คน หรือรอยละ 9.3
ของผู ล งทะเบี ย นทั้ ง หมด ภาคตะวั น ออก 693,663 คน หรื อ ร อ ยละ 4.9 ของผู ล งทะเบี ย นทั้ ง หมด
ภาคตะวันตก 610,522 คน หรือรอยละ 4.3 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และภาคกลาง 595,395 คน หรือ
รอยละ 4.2 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ดานภูมิภาค
กทมและปริมณฑล.
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ไมระบุ
รวม

จํานวนคน
1,318,034
595,395
610,522
693,663
1,543,056
3,403,648
6,007,527
4,273
14,176,118

สัดสวน
9.30%
4.20%
4.31%
4.89%
10.88%
24.01%
42.38%
0.03%
100.00%

จากภาพที่ 4.23 จะเห็นวาผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ความยากจนรายจังหวัดในป 2558 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
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ภาพที่ 4.23 ลักษณะการกระจายของผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ทั้งประเทศ

ในฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนฯ จําแนกภูมิภาคออกเปน 7 ภูมิภาค ดังนี้
9.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูลงทะเบียนจํานวน 6,007,527 คน โดยมีรายละเอียด
สําคัญ ไดแก 1) ดานอายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 1,995,154 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 33.2 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญทํา
การเกษตรปลู ก พื ช จํ า นวน 2,718,636 คน คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 45.3 ของผู ล งทะเบี ย นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาระบุวาวางงาน จํานวน 1,567,264 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.1 ของผู
ลงทะเบียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ดานรายได ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสน
ความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป จํานวน 4,538,444 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.5
ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) ดานหนี้นอกระบบ ผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบมี
จํานวน 638,341 คน 6 คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.6 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.11
5

6

ในจํานวนนี้อาจมีคนที่เปนหนี้ในระบบดวยในคราวเดียวกัน
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ตารางที่ 4.11 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9.2) ภาคเหนื อ มี ผู ล งทะเบีย นจํานวน 3,403,648 คน โดยมีร ายละเอีย ดสําคัญ ไดแก
1) ดานอายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 1,134,329 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ
33.3 ของผูลงทะเบียนในภาคเหนือ 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญระบุวาวางงานจํานวน 1,045,909
คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.7 ของผูลงทะเบียนในภาคเหนือ ใกลเคียงกับอาชีพทําการเกษตรปลู กพืช
จํ า นวน 1,007,981 คน คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 29.6 ของผู ล งทะเบี ย นในภาคเหนื อ 3) ด า นรายได
ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป
จํานวน 2,404,974 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.7 ของผูลงทะเบียนในภาคเหนือ และ 4) ดานหนี้นอก
ระบบ ผู ล งทะเบี ย นที่ เ ป น หนี้ น อกระบบมี จํ า นวน 245,422 คน 7 คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 7.2 ของผู
ลงทะเบียนในภาคเหนือ ดังแสดงในตารางที่ 4.12
6
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ตารางที่ 4.12 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคเหนือ

9.3) ภาคใต มีผูลงทะเบียนจํานวน 1,543,056 คน โดยมีรายละเอียดสําคัญ ไดแก 1) ดาน
อายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 425,918 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.6
ของผูลงทะเบียนในภาคใต 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญระบุวาวางงานจํานวน 569,336 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 36.9 ของผูลงทะเบียนในภาคใต รองลงมาไดแกอาชีพรับจางอิสระ/สวนตัว/คาขาย จํานวน
330,249 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.4 ของผูลงทะเบียนในภาคใต ในขณะที่อันดับ 3 ไดแก ลูกจางภาค
เกษตรกรรม (ทํ า นา/ทํ า สวนยางพารา) มี จํ า นวน 254,820 คน คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 16.5 ของผู
ลงทะเบียนในภาคใต 3) ดานรายได ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจนหรือมี
รายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป จํานวน 1,041,781 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.5 ของผูลงทะเบียนใน
ภาคใต และ 4) ดานหนี้นอกระบบ ผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบมีจํานวน 193,930 คน 8 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 12.7 ของผูลงทะเบียนในภาคใต ดังแสดงในตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคใต

9.4) กทม. และปริมณฑล มีผูลงทะเบียนจํานวน 1,318,034 คน โดยมีรายละเอียดสําคัญ
ไดแก 1) ดานอายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 404,542 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 30.7 ของผูลงทะเบียนใน กทม. และปริมณฑล 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญระบุวาวางงาน
จํานวน 705,261 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.5 ของผูลงทะเบียนใน กทม. และปริมณฑล รองลงมา
ได แก อาชี พรั บ จ า งอิ ส ระ/ส ว นตั ว /ค า ขาย จํานวน 354,929 คน คิดเปน สัดสว นร อ ยละ 26.9 ของผู
ลงทะเบียนใน กทม. และปริมณฑล 3) ดานรายได ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสน
ความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป จํานวน 864,816 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.6 ของ
ผูลงทะเบียนใน กทม. และปริมณฑล และ 4) ดานหนี้นอกระบบ ผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบมีจํานวน
187,856 คน 9 คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.2 ของผูลงทะเบียนใน กทม. และปริมณฑล ดังแสดงในตารางที่
4.14
8

9

ในจํานวนนี้อาจมีคนที่เปนหนี้ในระบบดวยในคราวเดียวกัน
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ตารางที่ 4.14 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของ กทม. และปริมณฑล

9.5) ภาคตะวันออก มีผูลงทะเบียนจํานวน 693,663 คน โดยมีรายละเอียดสําคัญ ไดแก
1) ดานอายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 214,251 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ
30.9 ของผู ล งทะเบี ย นในภาคตะวั น ออก 2) ดานอาชีพ ผูล งทะเบีย นสว นใหญร ะบุวาวางงานจํานวน
297,421 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 42.9 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันออก รองลงมาไดแกอาชีพรับจาง
อิสระ/สวนตัว/คาขาย จํานวน 223,157 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.2 ของผูลงทะเบียนภาคตะวันออก
3) ดานรายได ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000
บาทตอป จํานวน 452,242 คน คิดเปนสัดสวนร อยละ 65.2 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวัน ออก และ
4) ดานหนี้นอกระบบ ผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบมีจํานวน 81,876 คน 10 คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.8
ของผูลงทะเบียนภาคตะวันออก ดังแสดงในตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคตะวันออก

9.6) ภาคตะวันตก มีผูลงทะเบียนจํานวน 610,522 คน โดยมีรายละเอียดสําคัญ ไดแก
1) ดานอายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 183,176 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ
30.0 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันตก 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญระบุวาวางงานจํานวน 236,295
คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.7 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวัน ตก รองลงมาได แกอาชีพรับจางอิส ระ/
สวนตัว/คาขาย จํานวน 226,960 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.2 ของผูลงทะเบียนภาคตะวันตก 3) ดาน
รายได ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอ
ป จํานวน 391,840 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.2 ของผูลงทะเบียนในภาคตะวันตก และ 4) ดานหนี้นอก
ระบบ ผู ล งทะเบี ย นที่ เ ป น หนี้ น อกระบบมี จํ า นวน 75,157 คน 11 คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 12.3 ของผู
ลงทะเบียนภาคตะวันตก ดังแสดงในตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคตะวันตก

9.7) ภาคกลาง มีผูลงทะเบียนจํานวน 595,395 คน โดยมีรายละเอียดสําคัญ ไดแก 1) ดาน
อายุ ผูลงทะเบียนสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป จํานวน 183,967 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.9
ของผูลงทะเบียนในภาคกลาง 2) ดานอาชีพ ผูลงทะเบียนสวนใหญระบุวาวางงานจํานวน 278,095 คน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.7 ของผูลงทะเบียนในภาคกลาง รองลงมาไดแกอาชีพรับจางอิสระ/สวนตัว/
ค าขาย จํ า นวน 177,665 คน คิ ดเป น สั ดสวนรอยละ 29.8 ของผูล งทะเบียนภาคกลาง 3) ดานรายได
ผูลงทะเบียนสวนใหญมีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจนหรือมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป
จํานวน 422,271 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.9 ของผูลงทะเบียนในภาคกลาง และ 4) ดานหนี้นอกระบบ
ผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบมีจํานวน 69,896 คน 12 คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.7 ของผูลงทะเบียนภาค
กลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 โครงสรางขอมูลผูมีรายไดนอยป 2560 ของภาคกลาง

จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจ 4 ประเด็น ที่สอดคลองกัน ไดแก 1) ผูมีรายได
นอยสวนใหญอยูในชวงอายุ 46 – 59 ป ซึ่งกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุพรอม ๆ กันทุกภูมิภาค เมื่อถึงเวลา
นั้นประเทศไทยจะขาดกําลังแรงงานในการพัฒนาประเทศในขณะที่ปจจัยทุนและเทคโนโลยียังไมเติบโต
แบบกาวกระโดดมาแทนที่ 2) ผูมีรายไดนอยสวนใหญระบุวาวางงาน ประกอบอาชีพการเกษตรปลู กพืช
รองลงมาเปนอาชีพอิสระ/สวนตัว/คาขาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเพราะผูกโยงกับความไมแนนอนในดานราคา
พืชผล สภาพอากาศ และสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศ 3) ผูมีรายไดนอยประมาณ 2 ใน 3 ของทุก
ภูมิภาค มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน ทําใหไมมีความมั่นคงทางรายได นําไปสูความเสี่ยงใน
การดํ า รงชี วิ ตและการบริ โภคของครั ว เรือน และ 4) ผูมีร ายไดนอยที่เปน หนี้น อกระบบมีสัดสวนเฉลี่ย
ประมาณร อยละ 10 – 11 ของจํ า นวนผูล งทะเบีย น โดยผูที่ร ายไดเทีย บแลว ต่ํากวาเสน ความยากจน
จะเปนหนี้นอกระบบสูงกวาผูที่มีรายไดเทียบแลวสูงกวาเสนความยากจน
นอกจากการวิเคราะหมิติเดี่ยวเชิงเศรษฐกิจ สังคม และภูมิภาคแลว ฐานขอมูลนี้ยังสามารถ
วิ เ คราะห ผู มี ร ายได น อ ยได ตั้ ง แต 2 มิ ติ ขึ้ น ไปได ด ว ยโปรแกรม Tableau ที่ แ สดงผลผ า น Deals
presentation จะชวยใหเราสามารถคัดกรองขอมูลเปนชั้น ๆ จนไปถึงกลุมเปาหมายที่เราตองการ ซึ่งถือ
เปนนวัตกรรมดานเครื่องมือในการวิเคราะหเศรษฐกิจ ที่จะชวยใหรัฐบาลสามารถทราบกลุมเปาหมายที่
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ต องการช ว ยเหลื อ ประมาณการจํ า นวนคนในแตล ะภูมิภ าค จังหวัด อําเภอ หรือตําบล ประมาณการ
คาใชจายหรืองบประมาณในการชวยเหลือ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1 อาชีพเกษตรกร มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน ไมมีที่ดินทํากิน
และเปนหนี้นอกระบบ จากจํานวนผูลงทะเบียนทั้งหมด 14,176,118 คน ใช Deals presentation 13 กรอง
5 ขั้นตอน จะไดอาชีพเกษตรกร มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน ไมมีที่ดินทํากิน และเปนหนี้นอก
ระบบ จํานวน 199,735 คน และกระจายอยูในภูมิภาคและจังหวัดใดบาง ดังตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.24
ตารางที่ 4.18 จํานวนผูมีรายไดนอยที่เปนเกษตรกร มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
ไมมีที่ดินทํากิน และเปนหนี้นอกระบบ
ขั้นตอนการกรองขอมูล
จํานวนคน
1. จํานวนผูลงทะเบียนทั้งหมด
14,176,118
2. อาชีพเกษตรกร
4,900,664
3. อาชีพเกษตรกร + มีรายได
3,222,803
เทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
4. อาชีพเกษตรกร + มีรายได
1,959,381
เทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
+ ไมมีที่ดินทํากิน
5. อาชีพเกษตรกร + มีรายได
199,735
เทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
+ ไมมีที่ดินทํากิน + เปนหนี้นอก
ระบบ
5.1 ภาคอีสาน
126,736
5.2 ภาคเหนือ
36,101
5.3 ภาคใต
25,124
5.4 ภาคตะวันออก
3,790
5.5 ภาคตะวันตก
3,594
5.6 ภาคกลาง
3,215
5.7 กทม. และปริมณฑล
1,133

13

Deals presentation คือ เครื่องมือในการกรองขอมูลในมิติตาง ๆ ที่เรากําหนดขึ้น จากฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนฯ
(Data Mining) ใหไดกลุมเปาหมายที่ตองการ ซึ่งระบบจะแสดงผลไดทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล
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ภาพที่ 4.24 จํานวนผูมีรายไดนอยที่เปนเกษตรกร มีรายไดเทียบแลวต่ํากวาเสนความยากจน
ไมมีที่ดินทํากิน และเปนหนี้นอกระบบ
ทั้งประเทศ
ภูมิภาค

จังหวัด

ตัวอยางที่ 2 ผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ จากจํานวนผูลงทะเบียน
ทั้งหมด 14,176,118 คน ใช Deals presentation 14 กรอง 5 ขั้นตอน จะไดผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย
และเปนหนี้นอกระบบ จํานวน 51 คน และกระจายอยูในภูมิภาคและจังหวัดใดบาง ดังตารางที่ 4.19 และ
ภาพที่ 4.25 – 4.27

14

Deals presentation คือ เครื่องมือในการกรองขอมูลในมิติตาง ๆ ที่เรากําหนดขึ้น จากฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนฯ
(Data Mining) ใหไดกลุมเปาหมายที่ตองการ ซึ่งระบบจะแสดงผลไดทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล
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ตารางที่ 4.19 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ
ขั้นตอนการกรองขอมูล
จํานวนคน
1. จํานวนผูลงทะเบียนทั้งหมด
14,176,118
2. ผูสูงอายุ
4,692,889
3. ผูสูงอายุ + ผูพิการ
232,431
4. ผูสูงอายุ + ผูพิการ + ไมมีที่อยูอาศัย
5. ผูสูงอายุ + ผูพิการ + ไมมีที่อยูอาศัย
+ เปนหนี้นอกระบบ
5.1 ภาคเหนือ
5.2 ภาคอีสาน
5.3 ภาคใต
5.4 กทม. และปริมณฑล
5.5 ภาคตะวันตก
5.6 ภาคตะวันออก
5.7 ภาคกลาง

1,164
51
11
9
9
9
5
4
4

ภาพที่ 4.25 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ (ระดับภูมิภาคและจังหวัด)
ทั้งประเทศ
ภูมิภาค

จังหวัด
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ภาพที่ 4.26 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ (ระดับเขต/อําเภอ)

เขต/อําเภอ

ภาพที่ 4.27 จํานวนผูสูงอายุ พิการ ไมมีที่อยูอาศัย และเปนหนี้นอกระบบ (ระดับแขวง/ตําบล)

แขวง/ตําบล

4.3 กระบวนการตรวจสอบเพื่อใหไดผูมีรายไดนอยที่แทจริง
ขั้นตอนในการดําเนินโครงการลงทะเบียนฯ ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ไดแก 1) การประชุมเตรียมการ
2) นําเรื่องเขาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 3) หนวยงานรับลงทะเบียนและหนวยงานตรวจสอบ
รวมกันลงนามในบันทึ กความเขาใจรวมกัน 4) เปดโครงการลงทะเบียนระหวางวัน ที่ 3 เมษายน – 15
พฤษภาคม 2560 5) รวบรวมข อมู ล จากหนวยรับลงทะเบีย นทั้ง 5 หนว ยงาน 6) เปดใหผูล งทะเบียน
ตรวจสอบรายชือ่ ในระบบการลงทะเบียน 7) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูล งทะเบียนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง
ถื อ เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการดํ า เนิ น โครงการลงทะเบี ย นฯ 8) ประมวลผลและวิ เ คราะห
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การตรวจสอบคุณสมบัติ 9) ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และ 10) ดําเนินการออกบัตรสวัสดิการ
ดังภาพที่ 4.28
ภาพที่ 4.28 ขั้นตอนการดําเนินโครงการลงทะเบียนฯ ป 2560

ในปจจุบันโครงการลงทะเบียนฯ กําลังอยูในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลผูมีรายไดนอย ซึ่งสามารถแบง
ไดเปน 2 วิธีพรอม ๆ กัน ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐ
หลังจากไดรวบรวมและปรับปรุงขอมูลแลว กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดสงขอมูลแบบดาวกระจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่มาลงทะเบียน อันไดแก
1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบขอมูลตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล สัญชาติ
อายุ เปนตน กับฐานทะเบียนราษฎร
2) ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอีก 4 แหง
เพื่อตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลเงินฝาก
3) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบขอมูลรายไดกับฐานขอมูลการชําระภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม ตามคุณสมบัติเรื่องรายได และ
4) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบขอมูลตามคุณสมบัติเรื่องการถือครองที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย
การดาวกระจายตรวจสอบทั้งหมด เปนการตรวจสอบในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งถือเปนอีก
หนึ่งความกาวหนาของการบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐเขาดวยกันอยางแทจริง
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เมื่อไดขอมูลผูผานคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 กลับจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ได ป ระมวลผลและวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ งนําไปสู ผ ลลั พธ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ
ลงทะเบียนฯ คือ ฐานขอมูลผูมีรายไดนอยในประเทศไทยที่ตรงเปา ชัดเจน และเจาะลึกในรายละเอียดถึง
ระดับตําบล โดยมีแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติโดยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังภาพที่ 4.29
ภาพที่ 4.29 กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

4.3.2 การสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอยภาคสนาม
นอกจากการตรวจสอบขอมูลของผูลงทะเบียนจากฐานขอมูลภาครัฐที่บูรณาการเขาดวยกันแลว
รัฐบาลยังตองการขอมูลเชิงประจักษจากภาคสนามเพื่อใหประกอบการจัดทําสูตรสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายตอไป ยิ่งไปกวานั้นรัฐบาลยังตองการทราบความตองการของผูมีรายไดนอยที่มาลงทะเบียนไว
วา เขามีความตองใหรัฐชวยเหลือเรื่องอะไร เพื่อที่การชวยเหลือนั้นจะไมสูญเปลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ดั ง นั้ น กระทรวงการคลั ง จึ ง ขอเสนอให มี ก ารจั ด ทํ า โครงการสํ า รวจข อ มู ล ผู มี ร ายได น อ ย
ทั่วประเทศ (โครงการสํารวจฯ) โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป น ผู ดํ าเนิ น โครงการจ า งนั กศึ กษาทั่ ว ประเทศ 70,000 คน ในการลงพื้น ที่สํารวจข อมูล เชิ งประจั ก ษ
พรอมกันทั่วประเทศ โดยการสัมภาษณผูมีรายไดนอยและสอบถามถึงความตองการสวัสดิการที่ประสงคให
รัฐบาล ซึ่งไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณจํานวน 971 ลานบาท ไปเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
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โดยในโครงการสํารวจประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ไดแก การออกแบบแบบสัมภาษณและสราง
ระบบการปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร การประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาและมหาวิทยาลัยเรื่องการจาง
นักศึกษาเขาโครงการสํารวจฯ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหเจาหนาที่ภาคสนาม การปฏิบัติงานภาคสนาม
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม – ปลายเดือนสิงหาคม 2560 และการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
4.4 บทสรุป
การดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 เปนการปดชองวางและตอยอดจาก
โครงการในปกอน เพื่อรวบรวมและเฟนหาขอมูลเพื่อใหภาครัฐไดมีฐานขอมูลของผูมีรายไดนอยในทุกมิติ
สําคัญ เพื่อตอบโจทกหลักคือ ผูมีรายไดนอยมีลักษณะเปนอยางไร และผูมีรายไดนอยอยูที่ใด ซึ่งนําไปสู
การหาคําตอบวาควรออกแบบสวัสดิการอยางไร ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาความเดือดรอนในระยะ
สั้นแลว ยังควรจะตองเปนการสรางโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูมีรายไดนอยในระยะยาวดวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ การพัฒนาระบบการจัดสรรสวัสดิการใหมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล ตรงเปา เปนธรรม และยั่งยืน
ฐานข อมู ล ผู มีร ายได น อยที่ ได จ ากโครงการลงทะเบีย นเพื่อสวัส ดิการแหงรัฐป 2560 ไดชว ยชี้เปา
ใหภาครัฐมีฐานขอมูลเชิงลึกระดับหลังคาบานของผูมีรายไดนอย ที่จะเปนเครื่องมือสําคัญในการจั ดสูตร
กําหนดสวัสดิการไดถูกฝาถูกตัว ตรงเปา เปนธรรม และยั่งยืน พรอมกับบูรณาการกลไกการสงสวัสดิการให
ถึงมือกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว โปรงใส ดวยตนทุนที่ต่ํา
ดังนั้น การดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 จึงเปรียบเสมือนการกาวยาง
ขึ้นสูบันไดขั้นแรก ในทั้งหมด 3 ขั้นคือ “ชี้เปา – จัดสูตร – บูรณาการ” ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางของการพัฒนาระบบสวัสดิการแบบองครวม เพื่อใหการจัดสรร
สวัสดิการในอนาคตเปนการจัดสรร “สวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว” อยางแทจริง
4.5 ขอจํากัด
การนําขอมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐมาสรางฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อประกอบ
การวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายมีขอจํากัดบางประการ ไดแก
1) การเขี ย นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ อ ยู ร ะหว า งการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ล งทะเบี ย นในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งจะแลวเสร็จ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนั้น การวิเคราะหและ
การนําตัวเลขในงานวิจัยชิ้นนี้จึงอยูบนพื้นฐานของการลงทะเบียนกอนการตรวจสอบ
2) ขอมูลที่ใชในงานวิจัยชิ้นนี้เปนขอมูลที่ผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ให ไ ว กั บ ภาครั ฐ ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ร ะบบการตรวจสอบที่ ส มบู ร ณ แ บบ เช น รายได ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ
คนโสดที่ตองยื่นแบบชําระภาษีคือ 30,000 บาทตอป สําหรับเงินไดทุกประเภท หรือ 50,000 บาทตอป
สําหรับผูมีงานทําไดผลตอบแทนเปนรายเดือน แตโครงการลงทะเบียนกําหนดใหคนที่ไมมีรายไดไปจนถึง
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มีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอป ดังนั้น จะเห็นวา ผูลงทะเบียนที่กรอกแบบฟอรมวามีรายไดต่ํากว า
30,000 บาทตอป จะไมสามารถตรวจสอบความจริงได เปนตน
3) สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ยที่ ภ าครั ฐ ให นั้ น มี รู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะประเทศ
ขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคมและการเมือง ตลอดจนโครงสรางประชากร ดังนั้น
การนํ า ประสบการณ ข องต า งประเทศมาประยุ ก ต ใ ช กั บ ประเทศไทยให ล งตั ว จึ ง เป น เรื่ อ งยาก และ
ตองทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อผสมผสานใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยตอไป
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บทที่ 5
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในบทนี้ จะกล า วถึ งข อ เสนอแนะในการใช ข อมูล ที่ ไดจ ากการลงทะเบีย นสวัส ดิก ารแหง รั ฐ ให
เปนประโยชนมากขึ้น โดยจะแบงขอเสนอแนะออกเปน 3 ดานหลัก ไดแก 1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สวัสดิการภาครัฐ 2) การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล และ 3) ระบบสวัสดิการแนวใหม
จากการตอยอดฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการภาครัฐ
5.1.1 ชวยถูกคน
ฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการจะทําใหภาครัฐมีขอมูลเชิงลึกของผูที่มีรายไดนอยในทุกมิติ
ไมวาจะเปน อายุ สภาพรางกาย การศึกษา อาชีพ รายได ทรัพยสินทั้งทางการเงินและอสังหาริมทรัพย หนี้สิน
ทั้งในและนอกระบบ และที่อยูอาศัยของผูที่มีรายไดนอยวาอยูในจังหวัดใด อําเภอใด และตําบลใด ทั้งนี้
หากเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล การลงทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห ง รั ฐ กั บ ฐานข อ มู ล สวั ส ดิ ก ารอื่ น เช น ฐานข อ มู ล
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานขอมูลโครงการ
คาไฟฟาฟรีของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนตน จะทําใหภาครัฐสามารถ
กําหนดกลุมเปาหมายในการใหสวัสดิการที่ชัดเจน การใหสวัสดิการทําไดถูกฝาถูกตัว ทั่วถึง และโปรงใส
รวมทั้ ง ยั ง สามารถประหยั ด งบประมาณภาครั ฐ ในส ว นที่ ไ ม จํ า เป น อี ก ด ว ย หรื อ เรี ย กได ว า การให
สวัสดิการภาครัฐ “ชวยถูกคน” นั่นเอง
ตัวอยางเชนการใหสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันจายใหกับผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา
60 ป ทุกรายที่ไมไดรับสวัสดิการอื่นจากหนวยงานของรัฐ ดังนั้น ผูสูงอายุสวนใหญจึงสามารถขอรับ เบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุได ในขณะที่ผูสูงอายุบางรายที่มีรายไดเพียงพออาจไมจําเปนตองพึ่งพาเงินสวัสดิการในสวนนี้
หรือตัวอยางการใหโครงการคาไฟฟาฟรี ซึ่งใหสวัสดิการคาไฟฟาฟรี สําหรับผูใชไฟฟาบานอยูอาศัยที่มี
การใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวย ซึ่งผูไดรับสวัสดิการดังกลาวอาจเปนทั้งผูมีรายไดนอยหรือเจาของหองเชาที่ไม
มี ผู อยู อาศั ย ดั งนั้ น การเชื่ อมโยงฐานข อมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐกับฐานขอมูลสวัสดิการของ
หนวยงานตาง ๆ จะทําใหภาครัฐสามารถกําหนดกลุมเปาหมายของผูที่ตองการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหชัดเจนมากขึ้น และสามารถนํางบประมาณสวนที่ลดลงไปใชประโยชนในสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือ
กลุ ม ที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม ต อ ไป ถื อ เป น การให ส วั ส ดิ ก ารที่ “ถู ก ฝาถู ก ตั ว ” และ
ยังเปนการจัดสรรทรัพยากรที่จํากัดใหแกคนที่มีความจําเปนกอน
อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะเกิดจากการเชื่อมโยงฐานขอมูลสวัสดิการตาง ๆ ของรัฐ
เขาดวยกันยังมีประโยชนในการปองกันปญหาการทุจริตสวัสดิการ (Welfare Fraud) และชวยใหการให
สวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ “โปร ง ใส” มากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากฐานข อ มู ล ต า ง ๆ สามารถใช ใ นการยื น ยั น ฐานะ
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ทางการเงินและความตองการการชวยเหลือที่แทจริงของประชาชนที่มาลงทะเบียน เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดมาใชสิทธิ์รับสวัสดิการ ซึ่งนอกจากจะทําใหภาครัฐตองมีภาระสวัสดิการเพิ่มขึ้นโดย
ไมจําเปนแลว ยังสงผลใหการดําเนินนโยบายสวัสดิการไมมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกดวย
5.1.2 ชวยกอนจน
แนวทางการจัดสรรสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการจัดสรรสวัสดิการใหถูกฝาถูกตัว
แลว อีกแนวทางหนึ่งที่ตองดําเนินการรวมกัน คือ การปองกันไมใหประชาชนตองพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐ ซึ่ง
เปนหลักการที่ใชในกลุมประเทศพัฒนาแลวที่มีระบบสวัสดิการแบบกาวหนา หรือเรียกวา “ชวยกอนจน”
โดยการกําหนดกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงตองรับสวัสดิการในอนาคต และเตรียมมาตรการชวยเหลือ
ประชากรกลุมดังกลาว เพื่อใหคนกลุมดังกลาวพึ่งพาตัวเองไดและไมตองเขาระบบสวัสดิการ ซึ่งในประเทศ
ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด มี ก ารจั ด ทํ า แบบจํ า ลองพยากรณ (Predictive Model) เพื่ อ ประเมิ น ว า
ประชากรกลุมใดบางที่มีความเสี่ยงตองพึ่งพาสวัสดิการในระยะยาว เชน กลุมพอแมวัยรุน กลุมเด็กที่ไมได
อาศัยอยูกับพอแม กลุมพอแมเลี้ยงเดี่ยว เปนตน ซึ่งภาครัฐจะกําหนดนโยบายที่สามารถลดภาระสวัสดิการ
สําหรับประชากรกลุมเหลานั้นไดในอนาคต เชน การฝกอาชีพ การใหความรูดานการบริหารเงิน การจัดหาที่
ปรึกษาสวนตัว การใหทุนการศึกษา เปนตน เพื่อใหคนกลุมดังกลาวสามารถเลี้ยงดูตนเองไดกอนที่จะตอง
พึ่งพาสวัสดิการและเปนการจัดทํานโยบายดังกลาวใชงบประมาณนอยกวาการใหสวัสดิการระยะยาวใน
อนาคต
นอกจากนี้ แบบจําลองพยากรณยังสามารถใชวิเคราะหวาประชากรกลุมที่อยูในระบบสวัสดิการ
อยูแลว กลุมใดมีแนวโนมที่จะตองพึ่งพาสวัสดิการไปอีกยาวนาน และประมาณการคาใชจายสวัสดิการใน
อนาคตได อีกด ว ย โดยภาครั ฐ สามารถใชขอมูล ดังกลาวในการกํ า หนดนโยบายเพื่ อพั ฒนาทั ก ษะและ
คุณภาพชีวิตของกลุมประชากรที่มีแนวโนมตองพึ่งพาระบบสวัสดิการระยะยาว ใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดและไมตองใชระบบสวัสดิการในที่สุด
5.1.3 ชวยแลวมี
เปาหมายหลักของนโยบายสวัสดิการ คือ การชวยเหลือใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีรายไดที่
เพียงพอตอการดํารงชีพและไดรับการบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนเบื้องตน ไมวาจะเปนการศึกษา สาธารณสุข
หรือความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งหากนโยบายสวัสดิการมีประสิทธิภาพแลว ประชาชนควรจะมีรายไดมากขึ้น
และสามารถกาวพนจากเสนความยากจนไดในที่สุด หรือ “ชวยแลวมี” นั่นเอง ซึ่งจะสงผลใหจํานวนผูที่
ตองการความชวยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐควรจะลดลงจนเหลือนอยที่สุด
ในประเทศออสเตรเลีย กระทรวงบริการสังคม ไดจัดตั้งกองทุน Try, Test and Learn เพื่อ
สนับสนุนเงินทุนแกองคกรไมหวังผลกําไร หนวยงานภาครัฐ และนักวิชาการอิสระ ที่มีความคิดในการเสนอ
แนวทางใหประชากรกลุมเสี่ยงสามารถพึ่งพาตนเองและออกจากระบบสวัสดิการไดในที่สุด ซึ่งยังตองจับตา
มองผลการดําเนินงานในโครงการดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบบสวัสดิการในประเทศลัตเวีย พบวา งบประมาณโครงการสวัสดิการแบบ
มีการตรวจสอบ (Means-tested) อยูในระดับต่ํา เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสวัสดิการ
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อยางสม่ําเสมอจะชวยผลักดันใหกลุมที่มีศักยภาพลดการพึ่งพาสวัสดิการและลดภาระสวัสดิการที่ไมจําเปน
ได ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินนโยบายสวัสดิการสามารถตอบสนองกับวัตถุประสงคที่ “ชวยแลวมี” ภาครัฐ
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสวัสดิการอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
เปนประจําทุกปจะสงผลใหภาครัฐมีขอมูลยอนหลังที่สามารถประเมินผลความครอบคลุมในการใหสวัสดิการ
หรื อจํ านวนผูอยูในระบบสวัสดิ การได อีกทั้ง การประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ของสวัส ดิการภาครั ฐควรกํ าหนด
เปาหมายที่ชัดเจนในการลดภาระสวัสดิการ โดยอาจจะตั้งเปาหมายเปนตัวเงินหรือเปนจํานวนผูพึ่งพาระบบ
สวัสดิการ เพื่อใหการดําเนินการมีเปาหมายและหวงเวลาที่ชัดเจน เชน แผนการลดการพึ่งพาสวัสดิการใน
ระยะยาวของกระทรวงพัฒนาสังคมของนิวซีแลนด ไดตั้งเปาหมายไววา จะลดจํานวนผูที่ใชสวัสดิการจัดหา
งาน (Job Seeker Support) ใหไดจาก 76,000 คน ในเดือนเมษายน ป 2555 เปน 55,000 คน ภายใน
เดือนมิถุนายน ป 2560 เปนตน ทั้งนี้ หากมีการตั้งเปาหมายในลักษณะดังกลาวในประเทศไทย และสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายจริง ก็จะเปนการลดภาระทางการคลังจากระบบสวัสดิการไดในระยะยาวอีกดวย
5.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
5.2.1 ฐานขอมูลสวัสดิการที่ครบถวนเพื่อสวัสดิการที่ทั่วถึง
ฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐเปนฐานขอมูลในรูปแบบพาเนล (Panel data) ซึ่ง
รวบรวมขอมูลในหลายมิติ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยขอมูลดานตาง ๆ ไดแก อายุ สภาพรางกาย การศึกษา
อาชีพ รายได ทรัพยสินทั้งทางการเงินและอสังหาริมทรัพย หนี้สินทั้งในและนอกระบบ จังหวัดที่อยูอาศัย
อําเภอ และตําบล โดยเมื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐกับฐานขอมูลสวัสดิการอื่น ๆ
จะทําใหมีขอมูลในมิติที่ครบถวนมากขึ้น ทําใหรูวาผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐรายใดไดรับสวัสดิการ
ประเภทใดแล ว บ า ง ยั ง คงต อ งได รั บ สวั ส ดิ ก ารประเภทใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให น โยบายสวั ส ดิ ก าร
“ชวยถูกคน” มากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การเชื่อมโยงฐานขอมูล การลงทะเบียนสวัส ดิ การแหงรั ฐ กั บ
ฐานขอมูลเบี้ยคนพิการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและฐานขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุน ให แก
นั ก เรี ย นของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จะทํ า ให ภ าครั ฐ สามารถตรวจสอบได ว า
ผูที่ลงทะเบียนผูมีรายไดนอยและระบุขอมูลวาเปนผูพิการไดรับเบี้ยคนพิการแลวหรือไม และหากผูพิการ
รายนั้นมีบุตร บุตรไดรับเงินอุดหนุนใหแกนักเรียนแลวหรือไม
นอกจากการเชื่อมโยงฐานขอมูลสวัสดิการต าง ๆ เขาดวยกันแลว การเชื่อมโยงฐานข อ มู ล
การลงทะเบี ยนสวั ส ดิ การแห งรั ฐเข า กั บ ฐานข อ มูล อื่น ๆ ไมวาจะเปน สํามะโนประชากร ฐานขอมูล
ผูประกันตนในระบบประกันสังคม หรือฐานขอมูลระบบประกันสุขภาพถวนหนา จะทําใหไดขอมูล Panel
data ที่มีขอมูลในมิติตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งใหภาครัฐเห็นถึงภาพรวมดานความเปนอยูของประชาชนมากขึ้น
และยังสามารถกําหนดกลุมเปาหมายของนโยบายสวัสดิการไดครอบคลุมมากขึ้น ทําใหผูที่มีรายไดนอย
สามารถเขาถึงสวัสดิการไดครบถวนทั่วถึงยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน หากภาครัฐพบวา ผูมีรายไดนอยรายใดที่
ลงทะเบียนสวัส ดิ การแห งรัฐ แต ไม เปนผูป ระกัน ตนในระบบประกัน สังคมหรื อไมอยู ในฐานขอมูล ระบบ
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ประกันสุขภาพถวนหนาก็จะตองเรงดําเนินการใหผูมีรายไดนอยรายดังกลาวไดรับสวัสดิการดานสาธารณสุข
ที่เหมาะสม
อี กทั้ งการเป ดให ล งทะเบี ย นสวัส ดิ การแห งรัฐ เป น ประจํา ทุ กปจ ะทํ าให ได ข อมู ล ในรู ป แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งทําใหมีขอมูลที่สามารถใชในการการจัดทําแบบจําลองพยากรณ (Predictive
Model) เพื่ อประเมิ น ว า ประชากรที่ มี ความเสี่ ย งต อ งพึ่ ง พาสวัส ดิ การในระยะยาวและดําเนิ น นโยบาย
สวัสดิการ “ชวยกอนจน” ตอไป นอกจากนี้ ฐานขอมูลอนุกรมเวลายังสามารถใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนโยบายสวัสดิการ รวมทั้งการตั้งเปาหมายของนโยบายสวัสดิการที่ตองการจะลดจํานวนผูพึ่งพาระบบ
สวัสดิการตามหลักการ “ชวยแลวมี” ไดชัดเจนมากขึ้น
5.2.2 วิเคราะหฐานขอมูลสวัสดิการเพื่อสวัสดิการที่จําเพาะเจาะจง
การเชื่อมโยงฐานขอมูลสวัสดิการตาง ๆ ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกไดมากขึ้นและ
ภาครัฐสามารถจัดสรรสวัสดิการไดจําเพาะเจาะจงตามคุณสมบัติหรือตามความจําเปนเรงดวนของ
การตองการความชวยเหลือของผูมีรายไดนอย (Targeted Social Welfare) โดยอาจวิเคราะหขอมูล
เชิ งลึ กได ในแต ล ะมิ ติ หรื อการวิ เ คราะหข อมูล หลายมิติป ระกอบกั น เชน การวิเคราะหมิติของรายได
ประกอบกับอาชีพหรือการศึกษา การวิเคราะหขอมูลของสภาพรางกายกับอายุ เปนตน ซึ่งการวิเคราะห
ขอมูลในเชิงลึกดังกลาวสามารถใชเพื่อประกอบการออกนโยบายใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน
ทั้ งนี้ ตั ว อย า งการจั ดสรรสวัส ดิก ารโดยใชก ารวิ เคราะห ข อ มูล เชิ งลึ ก มีดั งนี้ 1) การจัดสรร
สวัสดิการตามรายไดของผูลงทะเบียน โดยหากผูลงทะเบียนมีรายไดต่ํากวาคาใชจายของปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีพ ผูลงทะเบียนกลุมนั้นก็มีความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับสวัสดิการจากภาครัฐเปนลําดับแรก
โดยภาครัฐควรสนับสนุนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสรางรายได
ใหกับผูลงทะเบียน เชน การลดคาน้ําคาไฟ การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทาง การสนับสนุนคาใชจายใน
การซื้อสินคาอุปโภคบริโภค การจัดหาชองทางการหางานทํา หาเงินทุน หาตลาดในการจําหนายผลผลิต
เป น ต น 2) การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารตามอายุ ข องผู ล งทะเบี ย น เช น การสนั บ สนุ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ
การสนับสนุนการจางงานผูสูงอายุ เปนตน 3) การจัดสรรสวัสดิการสําหรับผูลงทะเบียนที่เปนหนี้นอกระบบ
เชน การใหความชวยเหลือในการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การใหสินเชื่อในระบบเพื่อลดหนี้นอกระบบ เปนตน
4) การจั ดสรรสวัส ดิการสํ าหรับ ผูพิการ เชน การสนับ สนุน สวัสดิการพื้น ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
การสรางอาชีพใหกับผูพิการ การสนับสนุนการจางงานผูพิการ เปนตน 5) การจัดสรรสวัสดิการสําหรับผูที่
ไมมีที่อยูอาศัย เชน การจัดหาที่อยูอาศัยใหเชาในอัตราพิเศษ การใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบี้ย
ต่ํา เปนตน
อยางไรก็ต าม การวิ เ คราะหขอมูลเพื่อจัด สรรสวัสดิการในปจ จุบันมักจะวิเคราะหขอมูล
เป น รายบุ ค คล ซึ่ ง การวิ เ คราะห ดั ง กล า วอาจมี ข อ จํ า กั ด เช น หากวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นรายได ข อง
ผูลงทะเบียนเปนรายบุคคลแลว ก็จะรับทราบเฉพาะขอมูลและแหลงรายไดที่มาจากบุคคลนั้น ๆ โดยตรง
โดยจะไมเห็นภาพในวงกวางวา ผูลงทะเบียนรายนั้นอาจมีแหลงรายไดอื่น ๆ ที่มาจากสมาชิกในครอบครัวได
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เปนตน ดังนั้น ฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐสามารถนํามาใชในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห
หนวยขอมูล (Unit of Analysis) โดยอาจวิเคราะหหนวยขอมูลเปนรายครอบครัวหรือครัวเรือน ซึ่งจะทํา
ใหเห็นถึงสถานการณความยากจนในระดับครัวเรือนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการใหสวัสดิการของ
ภาครัฐหรือการกําหนดมาตรการชวยเหลือก็จะสามารถทําไดสอดคลองกับความตองการในระดับครัว
เรือมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษาหรือใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและ
ผูปกครองไดลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐซึ่งถือวาฐานะทางครอบครัวยากจน หรือในกรณีของผูสูงอายุที่อยู
ในวัยเกษียณอายุและไมมีรายไดหรือเงินบํานาญ หากกลุมคนดังกลาวมีบุตรหรือลูกหลานที่ทํางานและ
สามารถสงรายไดสวนหนึ่งกลับมาเลี้ยงดูบิดามารดาได ภาครัฐอาจไมจําเปนตองสนับสนุนสวัสดิการดาน
รายได ใ ห กั บ ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ แ ต ค วรเน น สนั บ สนุน สวั ส ดิ ก ารดา นสุข ภาพแทน แต ห ากกลุ ม คนดั งกลาว
เปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดและไมมีบุตร ภาครัฐควรใหการสนับสนุนเพื่อใหผูสูงอายุกลุมนี้มีรายไดเบื้องตน
ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต เปนตน ดังนั้น การวิเคราะหในระดับครัวเรือน จะสามารถทําใหเห็นภาพรายได
ในครัวเรือนที่แทจริง อันจะนํามาสูการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับการชวยเหลือประชาชนตอไป
นอกจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในระดับรายบุคคลหรือระดับครัวเรือนแลว ฐานขอมูลทะเบียน
สวัสดิการแหงรัฐสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในระดับพื้นที่ได ทําใหภาครัฐสามารถจัดทําสวัสดิการดาน
โครงสรางพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคไดสอดคลองกับความตองการในพื้นที่มากขึ้น หรือการเพิ่มศักยภาพใน
การหารายได ให สอดคล องกั บพื้ น ที่ เช น โครงการสนับ สนุนการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
ที่ ผู ล งทะเบี ย นส ว นใหญ เ ป น เกษตรกร โครงการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานในพื้ น ที่ ที่ ผู ล งทะเบี ย น
สวนใหญเปนผูใชแรงงาน เปนตน
5.2.3 การใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธสวัสดิการและสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชน
จากผูลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 จํานวนทั้งสิ้นกวา 14
ลานคน พบวา กวา 13 ลานคน มีโทรศัพทเคลื่อนที่เปนของตนเอง ดังนั้น การติดตอสื่อสารผานระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนวิธีที่ทรงพลังและสามารถเขาถึงประชาชนไดเปนจํานวนมาก ดังนั้น รัฐบาลสามารถ
ใชชองทางดังกลาวสื่อสารกับประชาชน ไมวาจะเปนการสอบถามถึงความพอใจกับระบบสวัสดิการ หรือ
การสงขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการใหม ๆ ของภาครัฐ ผานบริการสงขอความสั้น (Short Message Service:
SMS) และสําหรับกลุมผูลงทะเบียนที่ใชสมารทโฟน รัฐบาลก็สามารถใชแอพพลิเคชันที่เปนที่นิยม เชน Line
ในการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธใหแกประชาชนได ซึ่งนอกจากจะทําใหทราบถึงระดับความพอใจ
ที่ประชาชนมีตอระบบสวัสดิการแลว ยังทําใหประชาชนสามารถเขาถึงสวัสดิการไดมากขึ้นอีกดวย
5.2.4 การดูแลรักษาฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
ในการเชื่อมโยงฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐเขากับฐานขอมูลสวัสดิการอื่น ๆ นั้น
ป ญหาที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ได คื อความทั น สมั ย ของฐานข อมูล ที่อ าจไมตรงกัน เนื่องจากฐานขอมูล แตล ะตั ว ก็ มี
กําหนดเวลาการปรับปรุงขอมูลที่ไมตรงกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆ เขาดวยกัน อาจตองมี
การกํ า หนดรหั ส ข อ มู ล (Identification Number) ในขอมูล ที่ห ลาย ๆ ฐานขอมูล ใชรว มกั น อยู เพื่อ ให
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การปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลชุดใดชุดหนึ่งมีผลตอฐานขอมูลทุกชุดที่เชื่อมโยงกันดวย หรือที่เรียกวาขอมูล
มีชีวิต (Living Data) ซึ่งจะชวยใหขอมูลในแตละฐานขอมูลมีความถูกตองและทันสมัย และสามารถนําไปใช
ไดจริง
5.3 ระบบสวัสดิการแนวใหมจากการตอยอดฐานขอมูลการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
5.3.1 Negative Income Tax (NIT) แนวทางการแกปญหาความยากจนแบบยั่งยืน
NIT เปนแนวทางแกไขปญหาความยากจนโดยเจาะจงไปที่คนจนตัวจริง (Targeting for the
Poor) ผานระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยการประสานระบบภาษีอากรและระบบสวัสดิการใหเปน
หนึ่งเดียว โดย NIT เปนการโอนเงินสดโดยมีเงื่อนไขวา ผูที่ไดรับเงินโอนจะตองทํางานและยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ประสบการณนํา NIT มาประยุกตใชในหลายประเทศไดชี้ใหเห็นวา
NIT เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการนํามาใชแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งความสามารถในการ “ระบุ” กลุมบุคคลที่ย ากจนและสมควรไดรับ เงินชวยเหลืออยางแทจริง
นอกจากนี้ NIT ยังชวยสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชความพยายามในการทํางานอยางเต็มที่ กลาวคือ หาก
ไดทําเต็มที่แลว แตยังคงมีรายไดไมเพียงพอ รัฐบาลก็จะยื่นมือเขาไปชวยเหลือแกไขปญหาความยากจนโดย
เจาะจงไปที่คนจน ทั้งนี้ การใชนโยบายการคลังทั้งดานรายได (Positive Income Tax) และรายจาย (NIT)
ประกอบกัน จะสงผลใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากกวาการใชเครื่องมือทางการคลังดาน
รายไดแตเพียงอยางเดียว
คุณูปการที่สําคัญของมาตรการ NIT คือ การวางระบบฐานขอมูลและพัฒนากลไกในการนํา
ผูที่อยูนอกระบบภาษีเขาสูระบบภาษี นอกจากนี้ NIT จะชวยจูงใจใหบุคคลพึ่งพาตนเองไดมากกวาการรอ
รับสวัสดิการ อีกทั้งยังมีตนทุนในการบริหารจัดการ (Administrative Cost) ต่ํา และชวยใหรัฐบาลประหยัด
งบประมาณได จํ า นวนมาก เนื่ องจากสามารถนําฐานขอมูล คนจนที่ไดจ าก NIT ไปปรับ ปรุงการจัดสรร
งบประมาณทางดานสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ทําใหรัฐบาลมีงบประมาณเหลือสําหรับนําไปใช
พัฒนาประเทศในดานอื่น ๆ ) อันจะเปนเครื่องมื อที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขป ญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดในที่สุด
5.3.2 Universal Basic Income (UBI)
Universal Basic Income (UBI) คือแนวคิดที่กําหนดใหรัฐบาลมีการจายเงินสนับสนุนใหแก
ประชาชนเพื่อใหเพียงพอตอคาครองชีพขั้นพื้นฐานเปนจํานวนเทา ๆ กันทุกคน ซึ่งถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนทั้งหมดในประเทศ โดยในปจจุบันกระแสนโยบายสวัสดิการ Universal Basic Income กําลัง
เป น ที่ ส นใจทั่ วโลก เนื่ องมาจากนโยบายดังกลาวจะเปน เครื่องมือที่ชวยใหรัฐบาลสามารถแกไขปญหา
ความยากจนและลดปญหาความเหลื่อมล้ําอันเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
หลายประเทศได นอกจากนี้ Universal Basic Income จะเปนหลักประกันรายไดระดับพื้นฐานสากลใหแก
ประชาชน และจะทําใหมนุษยทุกคนในสังคมมีอิสรภาพในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
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หลายประเทศทั่วโลกไดมีการทดลองใชนโยบายการใหสวัสดิการแกผูมีรายไดนอยในรูปแบบ
ของเงินใหเปลาหรือ Cash Transfer แบบ Universal Basic Income ในบางพื้นที่ของประเทศ เพื่อทดสอบ
ผลของการใช Universal Basic Income ในการลดปญหาความยากจนในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อที่จะตอยอดไปยัง
การดําเนินนโยบายในระดับประเทศตอไป เชน การทดลองใน รัฐมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา
และเมือง Madhya ประเทศอินเดีย ซึ่งพบวา Universal Basic Income สามารถแกไขปญหาความยากจน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 2017 ประเทศฟนแลนดได มีโครงการทดลอง Universal
Basic Income ในระดับประเทศเปนระยะเวลา 2 ป ซึ่งผลของโครงการดังกลาวตอการลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ํายังคงเปนที่จับตามองของนักวิชาการและนักออกแบบนโยบายทั่วโลก นโยบาย Universal
Basic Income นับวาเปนหนึ่งในทางเลือกที่นาสนใจของแนวนโยบายที่จะชวยแกไขปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอดี 2 ประการ ดังนี้
1) ดานการลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน เงินสวัสดิการที่ไดรับจะชวยใหประชากร
จํานวนมากหลุดพนออกจากกับดักความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ดานอาชีพและการใชชีวิต Universal Basic Income จะชวยยกระดับงานที่ปจจุบันไมถูก
ใหคุณคาในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ Universal Basic Income จะทําใหอาชีพที่มีรายไดนอย เชน พนักงาน
รักษาความปลอดภัย หรือ คนงานกอสราง มีคุณคาเสมอกันกับอาชีพอื่นมากขึ้น ดังนั้นผูที่ไดรับ Universal
Basic Income จะสามารถเลือกทํางานที่ถนัดและชอบได โดยที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงรายไดเปนปจจัยหลัก
เพราะมีหลั กประกัน ดา นรายได ซึ่งเปรีย บเสมือนตาขายความปลอดภัย ทางสังคม (Social Safety Net)
นอกจากนี้ หลักประกันรายไดที่มั่นคงจะทําใหมนุษยมีอิสรภาพในการทําตามเปาหมายในชีวิตของตนเอง
หรือกลาเสี่ยงที่จะทําตามความฝนของตน (Freedom to Fail)
อยางไรก็ดี การดําเนินนโยบาย UBI อาจสงผลใหรัฐสิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวน
ของต น ทุ น การบริ ห ารงาน และงบประมาณที่จัดสรรใหเปนเงิน สวัสดิการ และสามารถใชแกไขปญหา
ความยากจนและความเหลื่ อ มล้ํ า ได อ ย า งแท จ ริ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งทํ า ใหเ กิ ด ภาวะขาดแคลนแรงงาน
เนื่ อ งจากประชาชนที่ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารอาจหยุ ด ทํ า งาน เนื่ อ งจากมี ร ายได ขั้ น พื้ น ฐานที่ เ พี ย งพอใน
การดํารงชีวิตแลว และไมมีความจําเปนที่จะตองทํางานเพื่อหารายไดเพิ่มเติม และอาจสงผลยอนกลับให
ประชาชนไมสามารถหลุดออกจากกับดักความยากจน (Poverty Trap) ได
ในกรณีของประเทศไทย โครงการการใหเงินชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรั ฐนับเปนจุ ดเริ่มตน ที่ดีที่จ ะริ เริ่ มการใหสวัส ดิการ Cash Transfer เพื่อตอยอดไปยั ง
การใช Universal Basic Income ไดทั้งนี้ ประเทศไทยอาจนําแนวคิด Universal Basic Income ไปปรับ
ใช ร ว มกั น กั บ นโยบายอื่ น เพื่ อ ให ต รงตามบริ บ ทของประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น อาทิ การให ส วั ส ดิ ก ารแบบ
Universal Basic Income ผสมกับการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหผูไดรับสวัสดิการสามารถนําความรูที่ไดไป
พัฒนา ตอยอด เพื่อใหสามารถหลุดพนจากความยากจนไดอยางถาวร เปนตน และควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ของการใหสวัสดิการวา สวัสดิการดังกลาวมีผลตอการลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ําไดอยางแทจริง และคุมคาหรือไมที่จะใชนโยบายนี้เมื่อเทียบกับทางเลือกนโยบายอื่น ๆ
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5.3.3 Conditional Cash Transfer (CCT)
CCT เป น การให ส วั ส ดิ การในลักษณะที่มุงเปา (Targeted) และมีจุดประสงคเพื่อแกปญหา
ความยากจน กลาวคือ เปนการใหเงินสดแกผูรับสวัสดิการโดยมีเงื่อนไขผูกพัน เชน ผูไดรับสวัสดิการจะตอง
สงบุตรหลานของตนเขาโรงเรียน หรือเขารับการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีน เปนตน CCT สามารถชวยเหลือ
ทั้งคนรุนปจจุบันใหหลุดพนจากความยากจน และยังสามารถชวยใหคนรุนหลังกาวผานวัฏจักรความยากจน
ได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตอีกดวย
CCT เปนที่นิยมใชในกลุมประเทศแถบละตินอเมริกา เชน โครงการ Bolsa Familia ของบราซิล
ที่ดําเนินการตั้งแต ค.ศ. 2003 โดยในป ค.ศ. 2013 ไดมีการมอบเงินสวัสดิการถึง 14 ลานครัวเรือน (50
ลานคน) ใชงบประมาณรอยละ 0.5 ของ GDP และโครงการ Oportunitades ของเม็กซิโก เริ่มดําเนินการ
ในป ค.ศ. 2002 โดยใหเงินสวัสดิการเพื่อใหครอบครัวที่ไดรับเงิน ใหบุตรของตนเขารับการศึกษาในโรงเรียน
และรับการตรวจสุขภาพประจําป โดยผลการดําเนินโครงการในทั้งสองประเทศพบวา ความยากจนลดลง
อยางมีนัยสําคัญ
ในกรณีของประเทศไทยนั้น การใหสวัสดิการในลักษณะของ CCT อาจใชเงื่อนไขที่ตางไปจาก
ประเทศอื่น เชนอาจใหสวัสดิการโดยมีเงื่อนไขวาผูรับสวัสดิการตองเขารับการฝกอบรมอาชีพ หรือเขา
รวมกับกลุมอาชีพในทองถิ่นของตน และอาจใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีสาขาในพื้นที่ชนบทเปนจํานวน
มาก เชนธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่
ในการโอนเงิน CCT ใหแกกลุมเปาหมาย
จะเห็นไดวา จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่กลาวมาขางตน มีอยูหลายนโยบายดวยกันที่เปนนโยบาย
ที่ใหมและปจจุบันยังไม มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น อาจมีความจําเปนที่จะตองมี การก อตั้ ง
หนวยงานขึ้นใหม ที่มีบทบาทในการจัดสรรสวัสดิการ รวมถึงตรวจสอบสิทธิผูรับสวัสดิการ จัดทําฐานขอมูล
ผู รั บ สวั ส ดิ การ และประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ข องการใหส วัส ดิ การในรูป แบบตา ง ๆ เพื่อใหร ะบบสวัส ดิ ก าร
มีประสิทธิภาพ และชวยเหลือกลุมเปาหมายใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดอยางแทจริง
ทั้ ง นี้ จากจํ า นวนผู มี ร ายได น อ ยที่ อ ยู ใ นโครงการลงทะเบี ย น 14.1 ล า นคน จะพบความแตกต าง
หลากหลาย เชน อายุ สภาพความพิการ ภูมิลําเนาเขตเมืองหรือเขตชนบท ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ
ชวงรายได ทรัพยสินทางการเงิน ประเภทและขนาดของอสังหาริมทรัพย หนี้สิ้นทั้งในระบบและนอกระบบ
เป น ต น และที่ สํ า คั ญ ผู มี ร ายได น อ ยยั ง มี ค วามต อ งการความช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ แตกต า งกั น ดั ง นั้ น
หนวยงานที่จะดูแลผูมีรายไดนอยไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 มียุทธศาสตร กฎหมาย หรือกฎระเบียบในการดูแลสวัสดิการเพื่อผูมีรายไดนอย ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความตอเนื่องและสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
12 และฉบับตอ ๆ ไปในอนาคต ตลอดจนสอดคลองกับพันธกิจดานการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
และที่ สํ าคั ญ ชุ ดความคิ ด (Mind set) ของคนในหนว ยงานนี้ตองมีความมุงมั่น ที่จ ะชว ยเหลือผูมีร ายได
อยางจริงจัง
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ประการที่ 2 มี ก ลไกการบริ ห ารจั ด การในพื้ น ที่ เช น ระดั บ จั ง หวั ด เป น ต น รวมถึ ง ส ว นกลาง
อยางกรุงเทพมหานครซึ่งมีผูมีรายไดนอยอาศัยอยูจํานวนมาก แตกลับไมมีหนวยงานหลักในพื้นที่ดูแล ดังนั้น
การมีกลไกในพื้นที่ กําลังคน และความรูในเชิงภูมิศาสตรและประชากรศาสตร จะทําใหนโยบายสวัสดิการ
ในภาพใหญสามารถนําไปปฏิบัติเกิดผลเปนรูปธรรมในพื้นที่ไดจริง เพราะแตละพื้นที่มีความแตกตางกันใน
หลายมิ ติ เช น เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง การเมื อ ง เช น กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
มี ค วามแตกต า งกั น อย า งสุ ด โต ง ซึ่ ง ไม ส ามารถใช น โยบายเหมื อ นกั น หรื อ ใช ย าสามั ญ ประจํ า บ า นใน
การแกรักษาได
ประการที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ สวัสดิการผูมีรายไดนอยและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะดูหางไกลกัน แตในความเปนจริงระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
ชวยจัดการฐานขอมูลขนาดใหญจํานวน 14 ลานคนแลว ยังชวยใหคนในหนวยงานเขาใจและเขาถึง เขาใจ
คือเขาใจปญหาหรื อความตองการของผูมีร ายไดน อยในแตล ะพื้น ที่ ซึ่งปญหาดังกลาวอาจมีตน ทุ น หรือ
ความเสียหายที่มากขึ้นหากไมไดรับการแกไขอยางทันทวงที เขาถึงคือเขาถึงพื้นที่ไดทันทีเพราะมีกลไกใน
พื้นที่อยูแลว
ในช ว ง 2 ป ที่ผ า นมา มี บ ทเรี ย นมากมายเกิดขึ้น เชน การจัดทําฐานขอมูล การออกแบบกลไกใน
การลงทะเบียน ขั้นตอนในการลงทะเบียน แบบฟอรมในการลงทะเบียน การประชาสัมพันธ เปนตน ดังนั้น
ระยะถัดไปของโครงการ จําเปนตองนําสิ่งเหลานี้มาปรับปรุงใหดีขึ้น โดยนําเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชน
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ
อื่น ๆ เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เปนตน
เพื่อใหประโยชนตกอยูกับผูมีรายไดนอยอยางแทจริง การเชื่อมโยงกับผูลงทะเบียนโดยตรงในการแจงขอมูล
ขาวสารอันจะเปนประโยชนกับทั้งสองฝายในการสื่อสารระหวางกัน
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ภาคผนวก

แบบฟอรมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ระหวางวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560
โปรดทําเครื่องหมาย √
ในวงกลมของหนวยงาน
ที่ทานไปลงทะเบียน

คลังจังหวัด

วันเดือนปที่ลงทะเบียน .........../.............../...........

สนง.เขต กทม.

ธ.ก.ส.

ธ.กรุงไทย

ธ.ออมสิน

--- ขอมูลสวนตัว ---

-

1. เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

2. คํานําหนาชื่อ ..........................ชื่อ..............................................................................ชื่อสกุล..................................................................................................
3. วันเดือนปเกิด

-

-

4. สถานภาพทางรางกาย : 4.1

ปกติ

4.2

พิการ
มีบตั รประจําตัวคนพิการ (ออกโดย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
ไมมีบตั รประจําตัวคนพิการ
- ผูดูแล

มี

- ผูอนุบาล

ไมมี (ผูดูแลชวยเหลือ เชน บิดา มารดา บุตร พี่ นอง แตไมสามารถทําธุรกรรมทางกฎหมายแทนผูพิการได)
มี

ไมมี (ผูดูแลตามกฎหมาย/ศาลสั่ง สามารถทําธุรกรรมตามกฎหมายแทนผูพกิ ารได)

5. ที่อยู

-

5.1 ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขรหัสประจําบาน

-

(ตามสมุดทะเบียนบาน)

เลขที่...................หมูบาน/อาคาร........................................ชั้นที่..............หมูที่................ตรอก/ซอย...............................................แยก..........................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย. .......………...........
5.2 ที่อยูปจจุบัน : ตามทะเบียนบาน
แตกตางจากทะเบียนบาน (โปรดระบุ)
เลขที่...................หมูบาน/อาคาร........................................ชั้นที่..............หมูที่................ตรอก/ซอย...............................................แยก..........................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย. .......………...........
6. ชองทางที่ตองการใหตดิ ตอ :

โทรศัพทบาน ……………...................……............…… โทรศัพทที่ทาํ งาน.....................................................
โทรศัพทมือถือ.......................................................... อีเมล…………............…………

7. สถานภาพการอยูอาศัย :

อยูตวั คนเดียว

อยูกับครอบครัว (ระบุจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ไมรวมตัวเอง)....................คน)

8. สถานภาพในครอบครัว :
8.1

ไมมีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว หรืออยูตัวคนเดียว

8.2

มีภาระตองอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัว (โปรดระบุคนในครอบครัวที่ทานอุปการะอยูในปจจุบัน เฉพาะที่ยงั มีชีวติ อยู)
บิดา เลขประจําตัวประชาชน
มารดา เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

บุตร* จํานวน ................... คน (บุตร หมายถึง บุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรมโดยกฎหมาย)
บุตรคนที่ 1

อายุต่ํากวา 18 ป

อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

บุตรคนที่ 2

อายุต่ํากวา 18 ป

อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

บุตรคนที่ 3

อายุต่ํากวา 18 ป

อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

บุตรคนที่ 4

อายุต่ํากวา 18 ป

อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-
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บุตรคนที่ 5

อายุต่ํากวา 18 ป

-

อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน

บุตรคนที่ 6 อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป เลขประจําตัวประชาชน
**หมายเหตุ อายุ 18 ปบริบูรณ คือ อายุครบ 18 ป ในวันสุดทายของการลงทะเบียน (15 พ.ค. 2560) **
9. สภาพความเปนอยู :

มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
ไมมีการศึกษา
ปวช./ปวส.

-

-

-

-

-

อาศัยอยูก ับครอบครัวหรือผูอื่นโดยไมมีคาใชจาย

เชาบาน/ที่อยูอาศัย............................................บาท/เดือน
10. วุฒิการศึกษาสูงสุด :

-

ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6
อนุปริญญา ปริญญาตรี

อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ

ประถมศึกษาปที่ 6
ปริญญาโท

ไมมีบาน/ที่อยูอาศัย

มัธยมศึกษาปที่ 3
ปริญญาเอก

มัธยมศึกษาปที่ 6

---ขอมูลอาชีพ--11. อาชีพ*/การทํางาน : (อาชีพ* หมายถึง งานที่ผูลงทะเบียนทําเปนประจําหรือทําเปนหลักในการหารายไดเพื่อใชจา ยในการดํารงชีวิต)
11.1

วางงาน

11.2

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ระดับทีก่ ําลังศึกษา

กศน.

ปวช./ปวส.

มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศึกษาเพียงอยางเดียว (โปรดระบุขอมูล “ผูอุปการะ” เชน บิดา มารดา ญาติ ผูสนับสนุนใหทุนในการศึกษา เปนตน)
เลขบัตรประชาชนของผูอุปการะ
เงินไดเฉลี่ยของผูอุปการะตอป
20,001 - 30,000 บาท
70,001 - 80,000 บาท

-

-

-

-

ไมมีรายได 1 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 60,001 - 70,000 บาท
80,001 - 90,000 บาท 90,001 - 100,000 บาท รายไดมากกวา 100,000 บาท

ศึกษาพรอมกับทํางาน (โปรดระบุการประกอบอาชีพ ขอ 11.3)
11.3

ประกอบอาชีพ (โปรดระบุ (1) – (8) เพียงขอเดียว)
รับจางอิสระ*/ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย (รับจางอิสระ หมายถึง รับจางทํางานตาง ๆ ที่ไมไดประจําอยูทใี่ ดที่หนึ่ง หรือ ทําอยูกบั บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนระยะเวลานาน เชน ขับรถแท็กซี่)
(2) ลูกจาง
2.1 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
(1)

2.2

ลูกจางทั่วไป* (หมายถึง การมีงานทําที่เปนประจํา เปนหลักแหลง กําหนดประเภทงานที่ทําชัดเจน และมีระยะเวลา
ภาคอุตสาหกรรม (ลูกจางตามโรงงาน/สํานักงาน)

ภาคการกอสราง

ภาคเกษตรกรรม (รับจางทํานา ทําสวน กรีดยาง)
ภาคบริการ (แมบา น ร.ป.ภ แมครัว)
(3) ทําเกษตรปลูกพืช (ไมใชลูกจางภาคเกษตรกรรมที่รับจาง เชน ทํานา กรีดยาง ทําสวน ตัดออย เปนตน)
ประเภทของพืชที่ปลูก ขาว
ยางพารา
มันสําปะหลัง
ปาลมน้ํามัน ออย
พืชอืน่ ๆ (โปรดระบุ...........................................................)

(4)

-

-

-

3.1

เปนผูลงทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร รหัสทะเบียนเกษตรกร

3.2

ไมไดลงทะเบียน แตมีรายชื่อเปนสมาชิกอยูในทะเบียนเกษตรกร รหัสทะเบียนเกษตรกร

3.3

ไมไดลงทะเบียน แต เปนเกษตรกรรายยอย ปลูกพืชเพือ่ จําหนายหาเลี้ยงชีพเปนหลัก (โปรดระบุพืชที่ปลูก......................................................................)

-

-

-

เลี้ยงสัตว

-

4.1

ลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว เลขทะเบียน

4.2

ไมไดลงทะเบียน แต เลี้ยงสัตวจําหนายเพื่อหาเลี้ยงชีพเปนหลัก

-
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(5)

(6)
(7)
(8)

เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
5.1

ลงทะเบียนกับกรมประมง เลขทะเบียน

5.2

ไมไดลงทะเบียน แต เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําหนายเพื่อหาเลี้ยงชีพเปนหลัก

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการ พนักงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
อื่น ๆ (โปรดระบุ...................................................................)

---ขอมูลทางการเงิน--12. เงินไดทั้งสิ้นในป 2559* : ไมมีรายได 1 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 60,001 - 70,000 บาท
70,001 - 80,000 บาท 80,001 - 90,000 บาท 90,001 - 100,000 บาท
หมายเหตุ *“เงินได” หมายถึง เงินที่ผูลงทะเบียนไดรับจากการประกอบอาชีพตามขอ 11 และหมายรวมถึง เงินอื่น ๆ ทีผ่ ูลงทะเบียนไดรับ เชน คาตอบแทนจากการ ทํางานอื่น ๆ
คาเลี้ยงดูที่ไดจากบิดามารดา หรือบุตรหลาน เงินรางวัลจากสลากกินแบงรัฐบาล เงินที่ไดรับจากสวัสดิการตาง ๆ จากรัฐบาล เปนตน ในกรณีของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรวมกัน
ทั้งครัวเรือน (เชน ทําการเกษตรรวมกัน เปนตน) และไมสามารถแยกรายไดออกมาเปนรายบุคคลได ใหถือวา รายไดของครัวเรือนเปนรายไดของหัวหนาครอบครัวแตเพียงคนเดียว
13. หนี้สิน : ณ วันที่ลงทะเบียน (ใหกรอก ตัวเลขจํานวนเงิน ตามชวงที่ระบุ หาก “ไมม”ี ใหใสเครื่องหมาย / ในชอง ไมมี)
หนี้สิน ณ วันที่ลงทะเบียน (บาท)
ประเภทของ
30,001 –
100,001 500,001 หนี้สินทางการเงิน
ไมมี
1 - 30,000
100,000
500,000
1,000,000

1,000,001 3,000,000

มากกวา
3,000,000

1) เงินกูนอกระบบ
2) เงินกูในระบบ*
2.1 หนี้บัตรเครดิต
2.2 หนี้เพื่อการศึกษา
2.3 หนี้เพื่อการเกษตร
2.4 หนี้เพื่อประกอบธุรกิจ
2.5 หนี้เพื่ออุปโภค/บริโภค
2.6 หนี้เพื่อซื้อบาน/ที่ดิน
2.7 หนี้เพื่อซื้อรถยนต/รถจักรยานยนต
เงินกูนอกระบบ : ทานไดใชที่ดินหรือสินทรัพยอื่นเปนหลักทรัพยค้ําประกันหรือไม: ใช ไมใช
หมายเหตุ* “เงินกูในระบบ” หมายถึง เงินกูจากสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินในระบบชุมชน หรือสหกรณออมทรัพย หรือผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินซึ่งอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย

--- ขอมูลสินทรัพย --14. ที่ดิน/ที่อยูอาศัย
ไมมี
มี
14.1 ที่ดินเพื่ออยูอาศัยเพียงอยางเดียว (ไมรวมที่ดินทํากิน)

ไมมี

มี

บานเดี่ยว/ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม

ไมเกิน 25 ตร.ว.

25 ตร.ว ขึ้นไป

หองชุด

ไมเกิน 35 ตร.ม.

35 ตร.ม ขึ้นไป

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ รอบวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560
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14.2 ที่ดินทํากิน (ที่ดินที่ใชประโยชนอนื่ ๆ เชน ทําเกษตร ทําการคา โกดังเก็บของ เปนตน ไมรวมทีด่ ินที่อยูอาศัย)
- ทําการเกษตร (ทํานา ทําสวน)

ไมมี

มี (โปรดระบุ) -->

- ทําประโยชนอื่น ๆ (ทําการคา โกดัง ยุง ฉาง)
- ไมไดทําประโยชน/รกรางวางเปลา

ไมมี

ไมมี

ไมเกิน 1 ไร

มี (โปรดระบุ) -->

มี (โปรดระบุ) -->

ไมมี

ไมมี

1 ไรขึ้นไป แตไมเกิน 10 ไร
ไมเกิน 1 ไร

ไมเกิน 1 ไร

1 ไรขึ้นไป

1 ไรขึ้นไป

14.3 หากไมสามารถแยกที่ดินเพื่ออยูอาศัยและที่ดินทํากินจากกันได โปรดระบุขนาดของพื้นที่รวม
15 รถยนต :

มี

ไมเกิน 1 ไร

1 ไรขึ้นไป แตไมเกิน 10 ไร

มี จํานวน..........คัน

16 จักรยานยนต : ไมมี
มี จํานวน..........คัน
17 ทรัพยสินทางการเงิน : (ใหกรอก ตัวเลขจํานวนเงิน ตามชวงที่ระบุ หาก “ไมม”ี ใหใสเครื่องหมาย / ในชอง ไมมี)
ประเภทของ
ไมมี
1 - 50,000
50,001 - 100,000
มากกวา 100,000
ทรัพยสินทางการเงิน
1) เงินฝากธนาคาร**/สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.
2) พันธบัตร/ตราสารหนี้
หมายเหตุ** เงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินฝากที่อยูในบัญชีทุกบัญชีของผูลงทะเบียน (ในกรณีที่มีมากกวา 1 บัญชี ใหรวมยอดของทุกบัญชีเขาดวยกัน)
18 บัญชีธนาคารที่ประสงคจะใชเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ
บัญชีของธนาคาร....................................................................
เลขที่บัญชี..............................................................
หมายเหตุ** บัญชีธนาคาร ในขอ 18 ตองเปนบัญชีธนาคารที่ใชโอนเงินเขาบัญชีได เชน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัญชีออมทรัพย บัญชีกระแสรายวัน เปนตน

การรับรอง
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ หากขอมูลขางตนไมถูกตองตรงความเปนจริง ขาพเจาตกลง
ยินยอมใหระงับสวัสดิการและประโยชน อื่น ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยและตัดสิทธิของขาพเจาในการรับสวัสดิการในอนาคต
ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ผูใ หการรับรอง........................................................................................................
(
)
การยินยอมใหเปดเผยและตรวจสอบขอมูล
ขาพเจาตกลงยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอ
สอบถาม และใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา จากสถาบันการเงิน สถาบันคุมครองเงินฝาก บริษัทขอมูลเครดิต หรือหนวยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวของ อีกทั้ง ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใช เพื่อประโยชนในการพิจารณา
จัดสรรสวัสดิการตามโครงการฯ โดยใหถือวาคูฉบับและบรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ทําขึ้นจากหนังสือ
ใหความยินยอมฉบับนี้ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ผูใ หความยินยอม...........................................................................................................
(
)
�...........................................................................................................................................................................................................................
สําหรับผูลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล..................................................................................................เลขประจําตัวประชาชน ...................................................................
วันเดือนปที่ลงทะเบียน ............../.................../...............
ลงชื่อพนักงาน……………………………............…………………..……….…
*กรุณาเก็บหลักฐานนี้ไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการลงทะเบียน*
(ประทับตราหนวยลงทะเบียน)

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ รอบวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560
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