ฉบับที่ 115/2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมือในการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐเพิม่ เติม
ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ในกลุ่มผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ทไี่ ม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560
_______________________________
นายนริ นทร์ กัลยาณมิ ตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
กระทรวงการคลังได้จดั พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐเพิ่มเติม
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ในกลุ่มผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง และผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใน
ปี 2560 ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักงานประกันสังคม และกรุ งเทพมหานคร เพื่อร่ วมมือกันดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
สื บเนื่ องจากเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิ การแห่ งรั ฐเพิ่มเติ มภายใต้โครงการไทยนิ ยม ยัง่ ยืน ในกลุ่ มผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติ ดเตี ยง และผูท้ ี่ ไม่
สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตาม
โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน (ทีมไทยนิยมฯ) เป็ นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็ นผูม้ ี
รายได้นอ้ ยบางส่ วนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐปี 2560 (โครงการลงทะเบียนฯ 2560)
โดยเฉพาะผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 หลังจากนั้น ทีมไทย
นิ ย มฯ บัน ทึ ก ข้อ มู ล จากแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นของผู ้ล งทะเบี ย นที่ ผ่ า นกลไกประชาคมเข้า ระบบฐานข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ที่จดั ทําโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง เพื่อเชื่ อมโยงข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูลของกรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ และฐานข้อมูลของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อนํามาประมวลผลผูม้ ีรายได้น้อยและ
นําไปใช้ในการจัดสวัสดิ การที่ เ หมาะสมต่ อไป นอกจากนี้ การลงทะเบี ยนเพิ่ มเติ มฯ ยังได้รั บ ความร่ วมมื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินของ
ประชาชน เป็ นต้น เพื่อให้มีการสอบทานข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ต่อไป

-2กระทรวงการคลังจึงได้จดั พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการ
แห่ งรั ฐปี 2560 ขึ้ นเพื่อประสานความร่ วมมือระหว่าง 11 หน่ วยงานข้างต้น ในการดําเนิ นการการลงทะเบี ยนเพิ่มเติ มฯ
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การจัดทําฐานข้อมูลของผูล้ งทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูล้ งทะเบียนโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเหมือนโครงการลงทะเบียนฯ 2560 และการประกาศชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ที่จะได้รับ
สวัสดิการแห่งรัฐ ให้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างราบรื่ นภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
นายนริ นทร์ ฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่ วนของการประกาศผลการลงทะเบียน ทีมไทยนิ ยมฯ และกรมการ
ปกครอง (สํานักบริ หารการปกครองท้องที่) จะร่ วมกันดําเนินการประกาศผลการลงทะเบียนให้ผลู ้ งทะเบียนได้รับทราบ
นอกจากนี้ ผูล้ งทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ www.epayment.go.th ทั้งนี้ วันประกาศผลการ
ลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป
ดังนั้น การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีรายได้ น้อยที่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติแต่
ไม่ ได้ ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้ สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่ สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 ให้ มีสิทธิได้ รับบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐและจะได้ นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการลงทะเบียน
ไปใช้ ประโยชน์ เพือ่ จัดสวัสดิการแห่ งรัฐที่เหมาะสมตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อไป
_______________________________

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3274

