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บทนํา  
“บัตรสวัสดิการแหงรัฐ” หรือที่เรียกกันติดปากวา “บัตรคนจน” เปนหนึ่ง

ในโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน คือชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ที่ไดนําโครงการนี้มาใชเปนแนวทางและมาตรการใน
การแกไขปญหาความยากจนของประชาชน โดยไดรับการจัดสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งรัฐ
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการนี้อยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๙ 
จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดกําหนดคุณสมบัติผูที่จะมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการดังกลาว โดยผูที่ประสงคจะรับสวัสดิการตองดําเนินการลงทะเบียน 
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติกอน หากมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจึงจะไดรับมอบบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ และสามารถนําบัตรดังกลาวไปใชจายในการชําระคาสินคาไดตามที่
รฐักาํหนด แตอยางไรก็ตาม แมรฐัจะจัดทาํบตัรสวัสดกิารแหงรฐัใหแกประชาชนมากมาย
เพียงใดก็ตาม ก็ยังมีขอสังเกตจากบางฝายวายังไมสามารถแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนได หรือเปนการแกไขปญหาที่ไมตรงประเด็น และการใชบัตรสวัสดิการ
แหงรฐัในแตละพืน้ทีแ่ตละจงัหวดัลวนมปีญหาและอปุสรรคทีแ่ตกตางกนัไป นอกจากน้ี 
ยังมีประเด็นปญหาทางกฎหมายวาบัตรสวัสดิการแหงรัฐอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดในการดําเนินการดังกลาว

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “บัตร
สวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน” ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหผู อานไดมีความรูและเขาใจในเร่ืองเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของรัฐใหแก

บตัรสวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการบตัรสวสัดกิารแหงรฐั : มาตรการ
ในการแกไขปญหาคนยากจนในการแกไขปญหาคนยากจน
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    ๑รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหล่ือมล้ําในประเทศไทย ป ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.

ประชาชนวามีหลักเกณฑและแนวทางอยางไร ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
 จากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ํา

ในประเทศไทยป ๒๕๕๙ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รายงานการจัดลําดับความยากจนระดับจังหวัด จังหวัดที่มีสัดสวน
คนจนสูงสุด ๑๐ ลําดับแรก ในป ๒๕๕๙ คือ จังหวัดแมฮองสอน นราธิวาส ปตตานี 
กาฬสินธุ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย อํานาจเจริญ และจังหวัดนาน โดยจังหวัด
แมฮองสอนเปนจังหวัดที่ติดอันดับความยากจนท่ีสุดในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจังหวัดท่ีติดลําดับความยากจนที่สุด ๕ อันดับแรก 
จะพบวาจังหวัดเหลานี้ เปนจังหวัดที่มีปญหาความยากจนเรื้อรัง 
และมีสัดสวนคนจนอยูในลําดับสูงสุด ๕ ลําดับแรกเกือบทุกป 
ดังน้ัน จึงเปนจังหวัดเปาหมายท่ีควรใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาความยากจน เนื่องจากมีสถานการณความยากจนเรื้อรัง
และรุนแรง ทั้งนี้ พบวาจังหวัดเหลานี้มีความคลายคลึงกันในดาน
โครงสราง กลาวคือ แรงงานประมาณรอยละ ๔๓ – ๕๕ อยูใน
ภาคเกษตร แตมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด
คิดเปนสัดสวนตํ่ากวารอยละ ๒๐ ยกเวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคเกษตรสูงถึงรอยละ ๓๐๑ นอกจากน้ันลักษณะทางภูมิศาสตรอาจเปน
ปญหาตอการเขาถึงการพัฒนา เชน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา 
เปนที่ราบสูง การเดินทางลําบากทําใหการพัฒนาพื้นที่ทําไดยาก ขณะที่จังหวัด
นราธิวาส และปตตานี เปนปญหาในเรื่องความมั่นคง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหการชวยเหลือเขาถึงไดยากลําบาก  

  สําหรับสาเหตุหรือปจจัยของความยากจนน้ัน อาจเกิดจากโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในดานอื่น ๆ อาทิเชน 

  (๑) ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยที่มีขนาดของแรงงาน
นอกระบบเปนจํานวนมาก ทําใหการคุมครองทางสังคมยังไมทั่วถึงและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบน้ันจะพบวามีแรงงานนอก
ระบบที่ไมไดรับความคุมครองหรือไมมีหลักประกันทางสังคมใด ๆ  ทั้งนี้ มีแรงงาน
นอกระบบซ่ึงทํางานอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดถึงรอยละ ๓๕.๕ 
รองลงมาคือภาคกลางรอยละ ๒๒.๖ ภาคเหนือรอยละ ๒๑.๐ ภาคใตรอยละ ๑๓.๙ 
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   ๒เร่ืองเดียวกัน.

และกรุงเทพมหานคร รอยละ ๗.๐ ตามลําดับ โดยแรงงานนอกระบบเหลานี้จะอยูใน
ภาคเกษตรกรรมเสียเปนสวนใหญ และมีการศึกษาที่ไมสูงนัก

 (๒) ระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา สวนใหญคนจนมกีารศกึษา
ในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา กลาวคือ การมีการศึกษานอยทําใหมีโอกาส
ตกเปนคนจนสูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาหรือความรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการสรางรายไดสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และเมื่อพิจารณาจากสัดสวนคนยากจนในป ๒๕๕๙ พบวา 
คนจนท่ีมีการศึกษาระดับประถมหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๑ ของจํานวน
คนยากจนท้ังหมด รองลงมาคือสัดสวนคนจนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนคิดเปน
รอยละ ๑๑.๖๓ และสัดสวนคนจนจะลดลงเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น ชี้ใหเห็นวา
โอกาสการตกเปนคนจนจะลดลงเม่ือมีการศึกษาสูงข้ึน โดยคนท่ีจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีเปนคนจนเพียงรอยละ ๐.๗๘ และ ๐.๔๖ ของจํานวน
คนยากจนทั้งหมด

  (๓) รายไดและผลตอบแทนการทํางาน ในชวงของป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญ ทําใหสภาพอากาศแหงแลง 
ไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกและสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรและรายได
ของเกษตรกรลดลง ขณะที่นอกภาคการเกษตรไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและการหดตัวของภาคการสงออกทําใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรม
หดตัวลงรอยละ ๒.๖ ในป ๒๕๕๙ ประกอบกับการทรงตัวของคาจางแรงงานขั้นตํ่าที่ 
๓๐๐ บาท ตอเนือ่งเปนปที ่๔ ทาํใหรายไดของกลุมแรงงานทัว่ไปมกีารเปล่ียนแปลงชา๒

 จากสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดตั้งโครงการ “บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ซึ่งเปนโครงการที่รัฐไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความยากจนของประชาชนผูมีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๙ ตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหใชมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
ผานการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยและผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยผูที่ไดลงทะเบียนไวและผานเกณฑตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
เทานั้น จึงจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐและสามารถนําไปใชจายซื้อสินคาจาก
รานคาที่เขารวมโครงของรัฐดวย แตอยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดเริ่มโครงการไปแลว 
รัฐบาลไดมีการวิเคราะหผลกระทบของโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) ระบุวาศูนยติดตามและ
พยากรณเศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ไดทําการศึกษาวิเคราะหโครงการประชารัฐ
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สวัสดิการพบวากวารอยละ ๓๐ ของผูถือบัตรคนจนเปนเกษตรกร ขณะที่อีกกวา
รอยละ ๗๐ อยูนอกภาคการเกษตร ดังนั้น ภาพรวมของผูถือบัตรจึงชัดเจนข้ึนวา 
ผูไดรับประโยชนมีคนท่ีจนไมจริงปะปนอยูมากพอสมควร ทั้งน้ี เพราะคนที่จนท่ีสุด
จะกระจุกตัวอยูในภาคการเกษตร แตไมใชทกุคนในภาคการเกษตรท่ีถอืบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐจะเปนคนจนเสมอไป    

๒. โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
  โดยท่ีโครงการบัตรสวัสดิการแหงรฐั เปนโครงการทีม่วีตัถุประสงคในการ

ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการชวยเหลือของภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน
เพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดังนี้ 

  ๒.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียน๓ 
  กระทรวงการคลังไดเปดใหผู ที่มีรายไดนอย

ลงทะเบยีนเพือ่ขอรับบตัรสวสัดิการแหงรัฐ โดยเริม่ต้ังแตป ๒๕๕๙ 
และตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน โดยผูที่มีสิทธิลงทะเบียนตอง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

   ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒.  อายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป (ตองเกิด

กอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒) 
  ๓. มีสถานะวางงาน หรือมีรายไดรวมในป ๒๕๕๙ ทั้งสิ้นไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. ไมมีทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน 

สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถามีทรัพยสินทางการเงินดังกลาว 
จะตองมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  ๕. ไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย หรือ
ถาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

    (๑) ที่อยูอาศัยที่เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดิน) 
     กรณอียูอาศัยอยางเดียว 
     - บานหรือทาวเฮาสตองมีพื้นที่ ไมเกิน ๒๕ ตารางวา 
    -  หองชุดตองมีพื้นที่ไมเกิน ๓๕ ตารางเมตร 

   ๓รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหงรัฐ ป ๒๕๕๙ และโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๐, 

เอกสารขาวกระทรวงการคลัง กลุมงานสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง. สืบคนจากเว็บไซต  http://www.fpo.
go.th/main/getattachment/News/Press-conference/1286/CNT0017260-1.pdf.aspx
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จุลนิติ

     กรณีเปนที่อยูอาศัยและใชประโยชนจากที่ดิน 
    -  เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร 
    -  เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร 
   (๒)  ที่ดิน 
    กรณีที่ใชประโยชนจากที่ดิน 
    - เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร 
    - เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร 
   ทัง้นี ้ประชาชนสามารถลงทะเบยีน ณ หนวยงานผูรบัลงทะเบยีน 

ซึ่งประกอบดวย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรม
บัญชีกลาง) และสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยสามารถรับแบบฟอรม
ลงทะเบยีนไดทีห่นวยรบัลงทะเบยีนหรอืดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตของกระทรวงการคลงั 
www.mof.go.th สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปยเมนท 
www.epayment.go.th และผูลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิไดจาก
เว็บไซต www.epayment.go.th หรือที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน ในแตละหมูบาน 
ภายหลังจากคัดกรองผูมีคุณสมบัติครบถวนแลว กระทรวงการคลังจะดําเนินการออก
บตัรสวสัดกิารแหงรฐัใหผูมสีทิธ ิเพือ่สามารถนาํไปใชรบัสวสัดกิารตามทีภ่าครฐักาํหนด
ตอไป

๓. การจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม 
 ตามที่รัฐไดจัดโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูมีรายไดนอยใหไดรับสวัสดิการจากรัฐเพื่อใชในการดํารงชีวิต และเพื่อ
ใหการชวยเหลือประชาชนน้ันมีความตอเนื่อง รัฐบาลจึงไดยกรางพระราชบัญญัติ
การจดัประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม พ.ศ. .... โดยรางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวมีหลักการที่สําคัญคือ กําหนดใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายได
นอยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
ตลอดจนยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนอยางยัง่ยนื โดยมกีารดาํเนนิการ
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมี
รายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะทําใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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จุลนิติ

   ๔รายละเอียดโปรดดูในคอลัมนรางกฎหมายท่ีนาสนใจ “รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

และสังคม พ.ศ. ....”      
   ๕รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๓
     ๖รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๒
   ๗รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๔

 สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ๔  
 (๑) กําหนดบทนิยามของคําวา “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ”๕ ดังนี้ 
  “ประชารฐัสวัสดกิาร” หมายความวา สวสัดกิารทีจ่ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค

ในการลดความเหล่ือมลํา้ เพิม่ศกัยภาพใหประชาชนผูมรีายไดนอยมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ 
และสนบัสนนุโครงการท่ีใหบรกิารทางสังคมแกประชาชน โดยมกีารดาํเนนิการรวมกนั
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน 

 “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา  โครงการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหประชาชนผูมีรายไดนอยที่มี
คุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

  (๒) กาํหนดใหการจดัประชารฐัสวสัดิการทีเ่ปนการ
ใหความชวยเหลือในการดํารงชพีแกประชาชนผูมรีายไดนอยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการดังกลาวนี้อาจ
แตกตางกันตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยใหกระทรวง
การคลงั ออกบัตรสวัสดกิารแหงรฐัใหแกประชาชนผูมรีายไดนอยซ่ึงผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งน้ี การออกและการใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด๖

 (๓) กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง เรียกวา “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความ
ชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพ่ือสนับสนุนโครงการท่ีใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท๗  

 กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ คือ เงินและทรัพยสิน
ที่ไดรับโอนมา เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจาก
งบประมาณรายจาย เงนิหรอืทรพัยสนิท่ีมผีูบริจาคให เงนิท่ีไดรบัจากตางประเทศหรอื
องคการระหวางประเทศ เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับ
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ตามกฎหมายอืน่ และดอกผลหรอืผลประโยชนทีเ่กิดจากเงนิหรอืทรพัยสนิของกองทนุ 
ทั้งนี้ เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

 การใชเงินของกองทุนใหใชจายเพ่ือการจัดประชารัฐสวัสดกิารและกิจการ
ดังตอไปนี้

 (๑) การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

 (๒) การสนับสนนุโครงการทีใ่หบรกิารทางสงัคมทีจ่ดัทาํขึน้โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะ
ลําบากทุกประเภท

 (๓)  การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ

๔. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
  โดยท่ีการจดัประชารฐัสวสัดิการเปนภารกจิของรฐัทีด่าํเนนิการโดยใชเงนิ

งบประมาณเปนหลัก สวนราชการผูรับผิดชอบจึงควรตองดําเนินการโดยใชจายจาก
เงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ แตอยางไรก็ดี แนวทาง
การดําเนินการในการจัดประชารัฐสวัสดิการตามรางพระราชบัญญัตินี้มีการจัดตั้ง 
“กองทนุประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม” ซึง่เปนการตัง้กองทนุ
เพ่ือรบัเงินงบประมาณรายจายสําหรับการจัดประชารัฐสวัสดกิารแตละปมารวมไวเพ่ือ
ใหสวนราชการใชจายไดโดยไมจํากัดระยะเวลา จึงมีลักษณะเปนเงินนอกงบประมาณ
ซึง่จะตองดาํเนนิการใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบญัญตัวินิยั
การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีบ่ญัญตัวิา “เงนินอกงบประมาณใหมเีทาท่ีจําเปน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงิน
นอกงบประมาณนั้น ...” 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม อกีทัง้กาํหนด
ใหมีกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือใชสนับสนุนตามวัตถุประสงคของ
กฎหมาย และสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 
โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลัก 
จึงควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของรูปแบบการจัด
สวัสดิการและการจัดทําฐานขอมูลของภาคประชาชน เพื่อใหการจัดสวัสดิการสังคม
สอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนไปอยางท่ัวถึง และประชาชนไดรับ
สวัสดิการที่ไมซํ้าซอนกัน โดยอาจพิจารณารวมการจัดสวัสดิการที่มีลักษณะเปนการ
ใหความชวยเหลือทาํนองเดียวกันใหอยูในความรับผดิชอบของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคาในการใชจาย และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
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บทสรุป  
 โดยที่การจัดประชารัฐสวัสดิการเปนรูปแบบการใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูมีรายไดนอยใหเขาถึงปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ และการ
สนับสนุนผานหนวยงานของเอกชนท่ีมโีครงการใหบริการทางสังคม อันจะเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได รวมทั้งยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกประชาชนใหเปนไปอยางยั่งยืน 

  การที่รัฐบาลไดยกรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... นอกจากจะเปนการแกไขปญหาทางกฎหมายที่
เกิดข้ึนและเปนมาตรการทางกฎหมายทีน่าํมาบรหิารจัดการบตัรสวสัดิการแหงรัฐแลว 
ยงัมวีตัถปุระสงคหลกัทีส่าํคญัคอืเพือ่ใหมกีารจดัสวสัดกิารใหแกประชาชนผูมรีายไดนอย 
เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยใหมี
การดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
รวมทัง้มคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ และเปนไปตามวัตถปุระสงคของรฐัอยางแทจรงิ และขณะน้ี
อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งหากประกาศใชเปนกฎหมาย
แลวจะเปนเคร่ืองมอืในการแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนไดตามเจตนารมณของกฎหมายฉบบัน้ี
อยางแนนอน
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