ฉบับที่ 67/2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

โครงการสํ ารวจข้ อมูลผู้มีรายได้ น้อย
_____________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง ร่ วมกับนายธเนศ รุ่ งโรจน์ชัยพร รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิ จและสังคม เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) และกระทรวงดิ จิท ลั
เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม โดยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (สสช.) ร่ วมกันจัดทําโครงการสํารวจข้อมูลผูม้ ี รายได้น้อย
โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐ ปี 2560 (โครงการลงทะเบียนฯ)
1.1 โครงการลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560 มีผมู ้ าลงทะเบียนทั้งสิ้ น
14,176,118 คน ซึ่ ง ปั จ จุบ นั อยูร่ ะหว่า งการตรวจสอบโดยกรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ที่รับฝากเงินจากประชาชน ซึ่ งคาดว่าจะตรวจคุณสมบัติแล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1.2 ภายในเดือ นสิ ง หาคม ผูล้ งทะเบีย นสามารถตรวจสอบผลการตรวจคุณ สมบัติ ผ่า นทาง
เว็บ ไซต์อีเ ปย์เ ม้น ท์ (www.epayment.go.th) เว็บ ไซต์ก ระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และเว็บ ไซต์ สศค.
(www.fpo.go.th) นอกจากนี้ ย งั มีส ายด่ว น (Call Center) ของ สศค. 1359 และสายด่ว นของทั้ง 5 หน่ว ยงาน
ที ่ร ับ ลงทะเบีย น ร่ ว มอํา นวยความสะดวกแก่ผู ล้ งทะเบีย นในการตรวจสอบรายชื ่อ ผู ผ้ ่า นคุณ สมบ ตั ิ
2. โครงการสํ ารวจข้ อมูลผู้มีรายได้ น้อย (โครงการสํ ารวจฯ)
2.1 คณะรัฐ มนตรี มีมติเ มื่อ วัน ที่ 13 มิถุน ายน 2560 เห็น ชอบตามที่ก ระทรวงการคลัง เสนอ
ให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สสช. จัดทําโครงการสํารวจฯ เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็ นอยู่
ของผูม้ ีรายได้นอ้ ย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่ งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและ
การช่ว ยเหลือ ของภาครัฐ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรงตามความต้อ งการของกลุ ่ม เป้ าหมายที ่มีค วามแตกต่า งกัน
และนําไปสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ โครงการสํารวจฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อสํารวจสภาพความเป็ นอยู่และความต้องการสวัสดิ การจากภาครั ฐของ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยซึ่ งครอบคลุมผูท้ ี่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
2.2 กรอบระยะเวลา : ให้แล้วเสร็ จภายในเดื อนสิ งหาคม 2560 เพื่อนําไปใช้ประกอบการจัดทํา
สวัสดิการเพื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ย

-22.3 หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สสช. เป็ นหน่วยงานหลัก
2.4 เจ้าหน้าที่สาํ รวจ : ใช้วิธีจา้ งนักศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา
ที่ อยู่ในจังหวัดภูมิลาํ เนาของตัวเองและในจัง หวัดใกล้เคี ยง หรื อจังหวัดที่ สถานศึ กษาของตัวเองตั้งอยู่ ประมาณ
70,000 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดในสัดส่ วนที่เหมาะสมตามจํานวนผูท้ ี่มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาสังกัดอยู่ เช่น
กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นต้น ในการรวบรวมและจัดหา
นักศึกษาที่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการสํารวจฯ ส่ งให้ สสช. ภายในกําหนด และขอความร่ วมมือจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และหน่ วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) สํา นักงานคลัง จัง หวัด กรมบัญ ชี ก ลาง และสํา นัก งานเขต
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้ง บริ ษัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ช่ ว ยอํา นวยความสะดวกในการลงพื้ น ที่ สํ า รวจของ
เจ้าหน้าที่สํารวจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดําเนิ นโครงการสํารวจฯ ในแต่ละจังหวัด
อําเภอ และตําบลด้วย
หลังสิ้ นสุ ดโครงการสํา รวจฯ กระทรวงการคลัง คาดว่ า จะสามารถนําข้อมู ล มาประมวลผล
เพื่ อ จัด ทํา สวัส ดิ ก ารให้แ ก่ ผูม้ ี ร ายได้น้อ ยได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและตรงตามความจํา เป็ นของผูม้ ี ร ายได้น้อ ย โดยใช้
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
_____________________________________

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
และโครงการสํารวจข้อมููลผูู้มีรายได้น้อย
1 เปิดโครงการลงทะเบียน
จ.3 เมษายน – จ.15 พฤษภาคม 60

ธปท.

2 ศูนย์ IT รวบรวมข้อมูลทัง้ หมด
ปปี 60 = 14,176,118
14 176 118 คน

3
การตรวจสอบข้อมูล

กรมสรรพากร

กรมการปกครอง กรมที่ดิน

กรมการปกครอง ถัถดมาดาวกร
ดมาดาวกระจายไป
จายไป
กรมสรรพากร กรมที่ดิน ธปท. ธนาคาร
พาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
(พฤษภาคม – กรกฎาคม 60)

5
ศูศนย์
นย IT ประมวลผลขอมู
ประมวลผลข้อมลล
สศค. วิเคราะห์ข้อมูล
(กรกฎาคม – สิงหาคม 60)

4 จ้าง นศ. 70,000 คน ลงพื้นทีท่ วั่
ประเทศ (สสช.) เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ความเป็น็ อยู่ และความต้องการสวัสดิการและ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ (กรกฎาคม – สิงหาคม 60)

6
ตรวจสอบรายชื่อ www.epayment.go.th
หรือที่อําเภอ / สนง.เขต กทม. (สิงหาคม 60)

