ฉบับที่ 19/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561

ความพรอมของการดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
_______________________________
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลั ง เปดเผยถึงความพร อมของการดําเนินการตามมาตรการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตผู มีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561 นี้ วา ขณะนี้
กระทรวงการคลังไดจัดเตรียมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทั้งหมดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอไวพรอม
แลว รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพรอมสําหรับการรับแจงความประสงคเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนไดจัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงตาง ๆ เชน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย ไวแลวเชนกัน โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ แลว
ประกอบดวย
1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (คนส.)
(คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 22/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)
2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (คอต.)
(คําสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําจั งหวัด (คอจ.)
(คําสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)
2. ปลัดกระทรวงการคลังไดประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) เพื่อ
เตรียมการและซักซอมความเขาใจรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ หองประชุมราชสีห
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกรที่ 26 มกราคม 2561
3. ผูวาราชการจังหวัดตาง ๆ ทยอยดําเนินการประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
ในจัง หวัด นายอํา เภอทุก อํา เภอ และปลัด จัง หวัด ในฐานะเลขานุก าร คอจ. เพื่อ ชี้แ จงการดํา เนิน การและ
เตรียมการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

-24. หนวยงานที่มีบทบาทหลักในการดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดแก ธนาคารออมสิน และ ธ.
ก.ส. ไดเรงชี้แจงหลักการและการเตรียมการดําเนินการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ใหสาขา/หนวยงาน สาย
กิจการสาขาในพื้นที่ทราบ และอยูระหวางการจัดจางผูชวยผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (Account Officer : AO)
และทําการอบรมการปฏิบัติงานให AO เพื่อรวมปฏิบัติงานกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ที่มีผูอํานวยการ
เขต/นายอําเภอ เปนหัวหนาคณะทํางาน
สําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ประสงคจะเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให
ดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบสถานที่ ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐสามารถเขาไปตรวจสอบสถานที่ในการ
แสดงความประสงคไดที่ http://welfare2560.epayment.go.th/
ระบบจะแจ ง ว า ต อ งไปติ ด ต อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิ น หรื อ สถานที่ ที่
ผูอํานวยการเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร) หรือนายอําเภอ (กรณีจังหวัดอื่น ๆ) กําหนด ซึ่งเปนเขตหรืออําเภอ
ของ “ที่อยูปจจุบัน” ที่เคยแจงไวเมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560
จากตัวอยางในรูปดานลาง ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐผูนี้ตองไปติดตอ ณ ธนาคารออมสิน
หรือ ธ.ก.ส. ภายในเขตอําเภอเมืองลพบุรี หรือสถานที่อื่น ๆ ที่นายอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีกําหนด

2. สถานที่แสดงความประสงค ใหไปแจงความประสงค ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการเขต/
นายอําเภอกําหนด และสาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในเขต/อําเภอ ซึ่งเปนเขต/อําเภอของ “ที่อยูปจจุบัน”
ที่เคยแจงไวเมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560

-3ทั้งนี้ ในสวนของกรุงเทพมหานครจะมีประกาศสํานักงานเขตแจงสถานทีท่ ี่รับแจงความ
ประสงค ณ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของ ธ.ก.ส. และสํานักงานเขต และเว็บไซตของสํานักงานเขต
3. เอกสารที่ตองเตรียม บัตรสวัสดิการแหงรัฐ
4. ชวงเวลาแจงความประสงค ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐสามารถมาแสดงความประสงคได
ระหวางวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561
5. เอกสารที่จะไดรับภายหลังการแจงความประสงค เมื่อผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดกรอก
ขอมูลลงในแบบแสดงความประสงคเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แลว จะไดรับเอกสาร (หางตั๋ว) 1 แผน
เล็กโดยขอใหเก็บเอกสารนี้ไวเพื่อเปนหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงคเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ
ทั้งนี้ ภายหลังจากผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดมาแจงความประสงคเขารวมมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ แลว ทีม ปรจ. เขต/อําเภอ จะมอบหมายให AO ดําเนินการสัมภาษณขอเท็จจริง ความประสงค
(เชน ทํางาน หรือฝกอบรมที่ตองการ) และใหคําแนะนํา/วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐเปนรายบุคคลตอไป ซึ่งกระบวนการสัมภาษณทั้งหมดจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561
รองโฆษกกระทรวงการคลัง ไดกลาวทิ้งทายเพื่อแจงเตือนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐวา ขณะนี้
มีผูแอบอางการใหสิทธิในการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐในลักษณะของการโทรศัพทไปแจงวา ผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐรายนั้นเปนผูโชคดีที่จะไดรับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และขอไปพบผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ รายนั้นที่บาน กระทรวงการคลังขอแจงวา กระทรวงการคลังไมไดมีการดําเนินการใน
ลักษณะดังกลาว ดังนั้น ขอใหผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐใชความระมัดระวัง และขอใหติดตามขอมูลขาวสาร
ทางการจากหนวยงานของรัฐเทานั้น ทั้งนี้ การไดรับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูมีบัตรสวัสดิการแหง
รัฐจะมีสิทธิไดรับการเติมเงิน ทุกคนหากไดมาแจงความประสงคเขารวมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลตามที่ไดทําการตกลงไวกับ AO
อยางครบถวน
______________________________________

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ตอ 3509

เข้าไปตรวจสอบสถานที่
ในการแสดงความประสงค์ได้ที่
http://welfare2560.
epayment.go.th/

แจ้งความประสงค์ ณ สถานที่
ที่ผอ. เขต/นายอาเภอกาหนด
และสาขาของ ธ.ออมสิน
และ ธ.ก.ส. ในเขต/อาเภอ
*เตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป*

เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
การแสดงความประสงค์เข้าร่วม
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

