คําอธิบายสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-1สาระสําคัญ
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติฯ) โดยกําหนดให
ตั้งไวที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนผู มี ร ายได น อ ย หรื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการที่ ให บ ริ ก ารทางสัง คมที่ เ ป น การ
ชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
ตามพระราชบัญญัติฯ กําหนดใหกองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
1. เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจาย
3. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
4. เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนฯ หรือที่กองทุนฯ ไดรับตามกฎหมายอื่น
5. ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนฯ
โดยเงินและดอกผลของกองทุนฯ ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ทั้ งนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติฯ กําหนดใหเงิน ของกองทุน ฯ ใหใชจายเพื่อการจัดประชารั ฐ
สวัสดิการและกิจการ ดังตอไปนี้
1. การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
2. การสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคมที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานของเอกชน มูลนิธิ
หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท
3. การดํ า เนิ น งานและบริ ห ารกองทุ น ฯ ตามที่ ค ณะกรรมการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคมใหความเห็นชอบ
วัตถุประสงค
ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มศักยภาพใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ตามมาตรา 4 และมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) โดยมีองคประกอบ และหนาที่และอํานาจ ดังนี้
องคประกอบ
1. รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ

-23. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบ ดี
กรมบัญชีกลาง และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือดานอื่น อันจะเปน
ประโยชนแกการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ให ป ลั ด กระทรวงการคลั ง แต ง ตั้ งรองปลั ด กระทรวงการคลั ง คนหนึ่ ง เป น กรรมการและ
เลขานุการและแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
หนาที่และอํานาจ
๑. เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการ
ที่เปนการใหความชวยเหลือในการดํารงชีพและเพิ่มศั กยภาพใหแกประชาชนผูมีร ายไดน อยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวั สดิ การแห งรัฐ เพื่อลดภาระค าใชจายในครัวเรื อนและค าใช จายในการเดิน ทางโดยการ
สนับสนุนคาใชจายบางสวนที่จําเปน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคมที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานของเอกชน
มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภทเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑการเสนอโครงการใหเปน ไปตามระเบีย บที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๓. จัดใหมีฐานขอมูลของประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งผานการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐที่ถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อใชในการจัดประชารัฐสวัสดิการการกํากับดูแล
การบริหารจัดการ และการประเมินผลการดําเนินการ ไดอยางเหมาะสม
๔. กํากับดูแลการบริหารจัดการ ตรวจสอบขอมูล และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดประชารัฐสวัสดิการ
๕. ประเมินผลการดําเนินงานและความคุมคาในการจัดประชารัฐสวัสดิการอยางนอยปล ะ
หนึ่งครั้ง พรอมทั้งรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการประเมิน ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
๘. ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
๙. ปฏิ บั ติการอื่ น ใดตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญ ญัตินี้ห รือการจัดประชารัฐ สวัส ดิการ
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หนาที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐฯ ไดกําหนดใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ มีหนาที่และอํานาจ (มาตรา 13)

-3-

(๑) ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ
(๒) บริหารจัดการฐานขอมูลของประชาชนผูม ีรายไดนอ ย เพื่อใชในการจัดประชารัฐสวัสดิการ
ไดอยางเหมาะสม
(๓) รับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๔) จัดทํารายงานการเงินและการบัญชีของกองทุน
(๕) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๖) ดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติของคณะกรรมการ
(๗) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดประชารัฐ
สวัสดิการและการดําเนินงานของกองทุน
(๘) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ผูรักษาการตามกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ (มาตรา 29)
การบังคับใชกฎหมาย
พ.ร.บ. นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (มาตรา 2)
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรให มีก ารจั ด
สวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยาง
เปนธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดสวัสดิการ
เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

