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บัตรสวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการ
ในการแกไขปญหาคนยากจน
บทนํา
“บัตรสวัสดิการแหงรัฐ” หรือที่เรียกกันติดปากวา “บัตรคนจน” เปนหนึ่ง
ในโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน คือชุดที่มี พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ที่ไดนําโครงการนี้มาใชเปนแนวทางและมาตรการใน
การแกไขปญหาความยากจนของประชาชน โดยไดรับการจัดสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งรัฐ
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการนี้อยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๕๙
จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดกําหนดคุณสมบัติผูที่จะมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการดังกลาว โดยผูที่ประสงคจะรับสวัสดิการตองดําเนินการลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกอน หากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดจึงจะไดรับมอบบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ และสามารถนําบัตรดังกลาวไปใชจายในการชําระคาสินคาไดตามที่
รัฐกําหนด แตอยางไรก็ตาม แมรฐั จะจัดทําบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกประชาชนมากมาย
เพียงใดก็ตาม ก็ยังมีขอสังเกตจากบางฝายวายังไมสามารถแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนได หรือเปนการแกไขปญหาที่ไมตรงประเด็น และการใชบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐในแตละพืน้ ทีแ่ ตละจังหวัดลวนมีปญ
 หาและอุปสรรคทีแ่ ตกตางกันไป นอกจากนี้
ยังมีประเด็นปญหาทางกฎหมายวาบัตรสวัสดิการแหงรัฐอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดในการดําเนินการดังกลาว
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “บัตร
สวัสดิการแหงรัฐ : มาตรการในการแกไขปญหาคนยากจน” ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของรัฐใหแก
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ประชาชนวามีหลักเกณฑและแนวทางอยางไร ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ ดังนี้

๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
จากรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
ในประเทศไทยป ๒๕๕๙ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รายงานการจัดลําดับความยากจนระดับจังหวัด จังหวัดที่มีสัดสวน
คนจนสูงสุด ๑๐ ลําดับแรก ในป ๒๕๕๙ คือ จังหวัดแมฮองสอน นราธิวาส ปตตานี
กาฬสินธุ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย อํานาจเจริญ และจังหวัดนาน โดยจังหวัด
แม ฮ  อ งสอนเป น จั ง หวั ด ที่ ติ ด อั น ดั บ ความยากจนที่ สุ ด ในประเทศไทย ทั้ ง นี้ เมื่ อ
พิ จ ารณาจั ง หวั ด ที่ ติ ด ลํ า ดั บ ความยากจนที่ สุ ด ๕ อั น ดั บ แรก
จะพบวาจังหวัดเหลานี้ เปนจังหวัดที่มีปญหาความยากจนเรื้อรัง
และมีสัดสวนคนจนอยูในลําดับสูงสุด ๕ ลําดับแรกเกือบทุกป
ดังนั้น จึงเปนจังหวัดเปาหมายที่ควรใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาความยากจน เนื่องจากมีสถานการณความยากจนเรื้อรัง
และรุนแรง ทั้งนี้ พบวาจังหวัดเหลานี้มีความคลายคลึงกันในดาน
โครงสราง กลาวคือ แรงงานประมาณรอยละ ๔๓ – ๕๕ อยูใน
ภาคเกษตร แตมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด
คิ ด เป น สั ด ส ว นตํ่ า กว า ร อ ยละ ๒๐ ยกเว น จั ง หวั ด นราธิ ว าส ที่ มี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ
มวลรวมภาคเกษตรสูงถึงรอยละ ๓๐๑ นอกจากนั้นลักษณะทางภูมิศาสตรอาจเปน
ปญหาตอการเขาถึงการพัฒนา เชน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา
เปนที่ราบสูง การเดินทางลําบากทําใหการพัฒนาพื้นที่ทําไดยาก ขณะที่จังหวัด
นราธิวาส และปตตานี เปนปญหาในเรื่องความมั่นคง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหการชวยเหลือเขาถึงไดยากลําบาก
สําหรับสาเหตุหรือปจจัยของความยากจนนั้น อาจเกิดจากโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในดานอื่น ๆ อาทิเชน
(๑) ปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยที่มีขนาดของแรงงาน
นอกระบบเปนจํานวนมาก ทําใหการคุมครองทางสังคมยังไมทั่วถึงและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบนั้นจะพบวามีแรงงานนอก
ระบบที่ไมไดรับความคุมครองหรือไมมีหลักประกันทางสังคมใด ๆ ทั้งนี้ มีแรงงาน
นอกระบบซึ่ ง ทํ า งานอยู  ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มากที่ สุ ด ถึ ง ร อ ยละ ๓๕.๕
รองลงมาคือภาคกลางรอยละ ๒๒.๖ ภาคเหนือรอยละ ๒๑.๐ ภาคใตรอยละ ๑๓.๙
รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม.
๑
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และกรุงเทพมหานคร รอยละ ๗.๐ ตามลําดับ โดยแรงงานนอกระบบเหลานี้จะอยูใน
ภาคเกษตรกรรมเสียเปนสวนใหญ และมีการศึกษาที่ไมสูงนัก
(๒) ระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา สวนใหญคนจนมีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา กลาวคือ การมีการศึกษานอยทําใหมีโอกาส
ตกเปนคนจนสูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาหรือความรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการสรางรายไดสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และเมื่อพิจารณาจากสัดสวนคนยากจนในป ๒๕๕๙ พบวา
คนจนที่มีการศึกษาระดับประถมหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๑ ของจํานวน
คนยากจนทั้งหมด รองลงมาคือสัดสวนคนจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมตนคิดเปน
รอยละ ๑๑.๖๓ และสัดสวนคนจนจะลดลงเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น ชี้ใหเห็นวา
โอกาสการตกเปนคนจนจะลดลงเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้น โดยคนที่จบการศึกษาระดับ
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 ตอเนือ่ งเปนปที่ ๔ ทําใหรายไดของกลุม แรงงานทัว่ ไปมีการเปลีย่ นแปลงชา๒
จากสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดตั้งโครงการ “บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ซึ่งเปนโครงการที่รัฐไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนและความยากจนของประชาชนผูมีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๙ ตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหใชมาตรการประชารัฐสวัสดิการ
ผานการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยและผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยผูที่ไดลงทะเบียนไวและผานเกณฑตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
เทานั้น จึงจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐและสามารถนําไปใชจายซื้อสินคาจาก
รานคาที่เขารวมโครงของรัฐดวย แตอยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดเริ่มโครงการไปแลว
รัฐบาลไดมีการวิเคราะหผลกระทบของโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) ระบุวาศูนยติดตามและ
พยากรณเศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ไดทําการศึกษาวิเคราะหโครงการประชารัฐ
เรื่องเดียวกัน.
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สวัสดิการพบวากวารอยละ ๓๐ ของผูถือบัตรคนจนเปนเกษตรกร ขณะที่อีกกวา
รอยละ ๗๐ อยูนอกภาคการเกษตร ดังนั้น ภาพรวมของผูถือบัตรจึงชัดเจนขึ้นวา
ผูไดรับประโยชนมีคนที่จนไมจริงปะปนอยูมากพอสมควร ทั้งนี้ เพราะคนที่จนที่สุด
จะกระจุกตัวอยูใ นภาคการเกษตร แตไมใชทกุ คนในภาคการเกษตรทีถ่ อื บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐจะเปนคนจนเสมอไป

๒. โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
โดยทีโ่ ครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงคในการ
ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการชวยเหลือของภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน
เพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียน๓
กระทรวงการคลังไดเปดใหผูที่มีรายไดนอย
ลงทะเบียนเพือ่ ขอรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยเริม่ ตัง้ แตป ๒๕๕๙
และตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 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)
กรณีอยูอาศัยอยางเดียว
- บานหรือทาวเฮาสตองมีพื้นที่ ไมเกิน ๒๕ ตารางวา
- หองชุดตองมีพื้นที่ไมเกิน ๓๕ ตารางเมตร
รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๕๙ และโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ ป ๒๕๖๐,
เอกสารขาวกระทรวงการคลัง กลุมงานสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง. สืบคนจากเว็บไซต http://www.fpo.
go.th/main/getattachment/News/Press-conference/1286/CNT0017260-1.pdf.aspx
๓

๑๙๒

189-196-MAC6.indd 192

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

11/20/18 3:57 PM

สารพันปญหากฎหมาย

กรณีเปนที่อยูอาศัยและใชประโยชนจากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร
- เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร
(๒) ที่ดิน
กรณีที่ใชประโยชนจากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑๐ ไร
- เพื่อการอื่นที่ไมใชการเกษตรตองมีพื้นที่ไมเกิน ๑ ไร
ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียน ณ หนวยงานผูร บั ลงทะเบียน
ซึ่งประกอบดวย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรม
บัญชีกลาง) และสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยสามารถรับแบบฟอรม
ลงทะเบียนไดทหี่ นวยรับลงทะเบียนหรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของกระทรวงการคลัง
www.mof.go.th สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปยเมนท
www.epayment.go.th และผูลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิไดจาก
เว็บไซต www.epayment.go.th หรือที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน ในแตละหมูบาน
ภายหลังจากคัดกรองผูมีคุณสมบัติครบถวนแลว กระทรวงการคลังจะดําเนินการออก
บัตรสวัสดิการแหงรัฐใหผมู สี ทิ ธิ เพือ่ สามารถนําไปใชรบั สวัสดิการตามทีภ่ าครัฐกําหนด
ตอไป

๓. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ตามที่รัฐไดจัดโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยใหไดรับสวัสดิการจากรัฐเพื่อใชในการดํารงชีวิต และเพื่อ
ใหการชวยเหลือประชาชนนั้นมีความตอเนื่อง รัฐบาลจึงไดยกรางพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... โดยรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีหลักการที่สําคัญคือ กําหนดใหมีการจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูมีรายได
นอยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายไดอยางเปนธรรม
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอยางยัง่ ยืน โดยมีการดําเนินการ
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําใหประชาชนผูมี
รายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะทําใหการดําเนินการจัดสวัสดิการเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัต๔ิ
(๑) กําหนดบทนิยามของคําวา “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ”๕ ดังนี้
“ประชารัฐสวัสดิการ” หมายความวา สวัสดิการทีจ่ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค
ในการลดความเหลือ่ มลํา้ เพิม่ ศักยภาพใหประชาชนผูม รี ายไดนอ ยมีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
และสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมแกประชาชน โดยมีการดําเนินการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะเปนการแกไขปญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน
“โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ” หมายความวา โครงการ
ที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดให ป ระชาชนผู  มี ร ายได น  อ ยที่ มี
คุณสมบัติมาลงทะเบียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดประชารัฐ
สวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(๒) กําหนดใหการจัดประชารัฐสวัสดิการทีเ่ ปนการ
ใหความชวยเหลือในการดํารงชีพแกประชาชนผูม รี ายไดนอ ยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ใหดําเนินการผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ การจัดประชารัฐสวัสดิการดังกลาวนี้อาจ
แตกตางกันตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยใหกระทรวง
การคลัง ออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกประชาชนผูม รี ายไดนอ ยซึง่ ผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ การออกและการใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด๖
(๓) กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง เรียกวา “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความ
ชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ใหบริการทางสังคม
ที่เปนการชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท๗
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ คือ เงินและทรัพยสิน
ที่ไดรับโอนมา เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจาก
งบประมาณรายจาย เงินหรือทรัพยสนิ ทีม่ ผี บู ริจาคให เงินทีไ่ ดรบั จากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับ
รายละเอียดโปรดดูในคอลัมนรา งกฎหมายทีน่ า สนใจ “รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. ....”
๕
รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๓
๖
รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๒
๗
รางพระราชบัญญัตกิ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มาตรา ๑๔
๔
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ตามกฎหมายอืน่ และดอกผลหรือผลประโยชนทเี่ กิดจากเงินหรือทรัพยสนิ ของกองทุน
ทั้งนี้ เงินและดอกผลของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
การใชเงินของกองทุนใหใชจา ยเพือ่ การจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ
ดังตอไปนี้
(๑) การให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนผู  มี ร ายได น  อ ยตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
(๒) การสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยหนวยงาน
ของเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือประชาชนในภาวะ
ลําบากทุกประเภท
(๓) การดําเนินงานและบริหารกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบ

๔. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
โดยทีก่ ารจัดประชารัฐสวัสดิการเปนภารกิจของรัฐทีด่ าํ เนินการโดยใชเงิน
งบประมาณเปนหลัก สวนราชการผูรับผิดชอบจึงควรตองดําเนินการโดยใชจายจาก
เงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ แตอยางไรก็ดี แนวทาง
การดําเนินการในการจัดประชารัฐสวัสดิการตามรางพระราชบัญญัตินี้มีการจัดตั้ง
“กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ซึง่ เปนการตัง้ กองทุน
เพือ่ รับเงินงบประมาณรายจายสําหรับการจัดประชารัฐสวัสดิการแตละปมารวมไวเพือ่
ใหสวนราชการใชจายไดโดยไมจํากัดระยะเวลา จึงมีลักษณะเปนเงินนอกงบประมาณ
ซึง่ จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัตวิ นิ ยั
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “เงินนอกงบประมาณใหมเี ทาทีจ่ าํ เปน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงิน
นอกงบประมาณนั้น ...”
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม อีกทัง้ กําหนด
ใหมีกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อใชสนับสนุนตามวัตถุประสงคของ
กฎหมาย และสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูรับผิดชอบหลัก
จึงควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของรูปแบบการจัด
สวัสดิการและการจัดทําฐานขอมูลของภาคประชาชน เพื่อใหการจัดสวัสดิการสังคม
สอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนไปอยางทั่วถึง และประชาชนไดรับ
สวัสดิการที่ไมซํ้าซอนกัน โดยอาจพิจารณารวมการจัดสวัสดิการที่มีลักษณะเปนการ
ใหความชวยเหลือทํานองเดียวกันใหอยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึง่
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีความคุมคาในการใชจาย และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
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บทสรุป
โดยที่การจั ดประชารั ฐสวัสดิ การเปนรูปแบบการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยใหเขาถึงปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ และการ
สนับสนุนผานหนวยงานของเอกชนที่มโี ครงการใหบริการทางสังคม อันจะเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได รวมทั้งยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกประชาชนใหเปนไปอยางยั่งยืน
การที่รัฐบาลไดยกรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... นอกจากจะเปนการแกไขปญหาทางกฎหมายที่
เกิดขึน้ และเปนมาตรการทางกฎหมายทีน่ าํ มาบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแหงรัฐแลว
ยังมีวตั ถุประสงคหลักทีส่ าํ คัญคือเพือ่ ใหมกี ารจัดสวัสดิการใหแกประชาชนผูม รี ายไดนอ ย
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มลํ้ า ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม กระจายรายได อ ย า งเป น ธรรม
ตลอดจนยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนอย า งยั่ ง ยื น โดยให มี
การดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อันจะมีผลทําให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีปจจัยที่เพียงพอและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
รวมทัง้ มีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ และเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐอยางแทจริง และขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งหากประกาศใชเปนกฎหมาย
แลวจะเปนเครือ่ งมือในการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้
อยางแนนอน
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