ฉบับที่ 60/2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

รายงานความคืบหน้ าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560
และการจัดทําโครงการสํ ารวจข้ อมูลผู้มีรายได้ น้อย
__________________________________
นายพรชัย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ กษาด้า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่
3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 และการจัดทําโครงการสํารวจข้อมูลผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้ าโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560
1.1 เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการฯ มีผูม้ าลงทะเบียนทั้งสิ้ น 14,180,336 คน โดยเป็ นการลงทะเบียนผ่าน
ธ.ก.ส. จํานวน 7,723,748 คน ธ.ออมสิ น จํานวน 3,719,717 คน ธ.กรุ งไทย จํานวน 2,392,017 คน สํานักงานคลัง
จังหวัด จํานวน 180,194 คน และสํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 164,660 คน
1.2 ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กระทรวงการคลัง (กค.)
เปิ ดให้ผลู ้ งทะเบียนตรวจสอบการมีชื่อในระบบการลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์อีเปย์เม้นท์ (www.epayment.go.th)
เว็บไซต์ กค. (www.mof.go.th) และเว็บไซต์ สศค. (www.fpo.go.th) นอกจากนี้ ยงั มีสายด่วน (Call Center) ของ
สศค. 1359 และของทั้ง 5 หน่ว ยงานที ่ร ับ ลงทะเบีย น ร่ ว มอํา นวยความสะดวกแก่ผู ล้ งทะเบีย นในโครงการ
ลงทะเบีย นฯ ทั้ง นี้ หากไม่ป รากฏชื ่อ ในระบบให้ผูล้ งทะเบีย นสามารถนํา หลัก ฐานท้า ยแบบฟอร์ ม ไปติด ต่อ
หน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อทําความเข้าใจหรื อเพิ่มเติมชื่อภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล หลังปิ ดโครงการลงทะเบียน ให้แจ้งที่หน่วยลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.3 ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กค. จะดําเนิ นการจัดทํา
ฐานข้อ มูล และนํา ส่ ง ให้ห น่ว ยงานตรวจสอบ ได้แ ก่ กรมการปกครองและกรมที ่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมสรรพากร กค. ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์ และสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ที่รับฝากเงินจาก
ประชาชน เพื่อ นํา ไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดซึ่ ง คาดว่า จะตรวจคุณ สมบัติแ ล้ว เสร็ จภายในวัน ที่ 31
กรกฎาคม 2560 และเผยแพร่ ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางที่ระบุในข้อ 1.2 ต่อไป

-22. โครงการสํ ารวจข้ อมูลผู้มีรายได้ น้อย
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) โดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (สสช.) จัดทําโครงการสํารวจข้อมูลผูม้ ีรายได้นอ้ ย เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องผูม้ ีรายได้นอ้ ย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่ งจะช่วยให้การจัด
สวัส ดิก ารและการช่ว ยเหลือ ของภาครัฐ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรงตามความต้องการของกลุ่ม เป้ าหมายที่มีค วาม
แตกต่างกัน และนําไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กค. ได้ประสานกับ
สสช. ในการจัดทําโครงการสํารวจฯ โดยมีสาระสําคัญของโครงการสํารวจฯ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสํารวจสภาพความเป็ นอยู่และความต้องการสวัสดิ การจากภาครั ฐของผูม้ ี
รายได้นอ้ ยซึ่งครอบคลุมผูท้ ี่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
2.2 กรอบระยะเวลา : ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนสิ งหาคม 2560 เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการจัดทํา
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
2.3 หน่ วยงานรั บผิดชอบ : ดศ. โดย สสช. เป็ นหน่ วยงานหลักร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการสํารวจฯ
2.4 เจ้าหน้าที่สาํ รวจ : นักศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ที่อยูใ่ น
จังหวัดภูมิลาํ เนาของตัวเอง และในจังหวัดใกล้เคียง หรื อจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ เนื่ องจากขณะนี้ เป็ น
ช่ วงปิ ดภาคเรี ยน และต้องใช้เจ้าหน้าที่ สํารวจจํานวนมากเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามที่ ได้มีการลงทะเบี ยนใน
โครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
หลังสิ้ นสุ ดโครงการสํารวจฯ กค. คาดว่า จะสามารถนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยได้อย่างถูกต้องและตรงตามสิ่ งที่มุ่งหวังโดยใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
_____________________________________
สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505

