ฉบับที่ 89/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

การลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่ งรัฐเพิม่ เติมภายใต้ โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ในกลุ่มผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560
___________________________________
กระทรวงการคลังแถลงข่ าวการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรั ฐเพิ่มเติมภายใต้ โครงการไทยนิยม
ยั ่ง ยืน ในกลุ่ ม ผู้ พ ิก าร ผู้ สู ง อายุ ผู้ ป่ วยติด เตีย ง หรื อ ผู้ ที ่ไ ม่ ส ามารถเดิน ทางมาลงทะเบีย นได้ ใ นปี 2560
(การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) ว่า “จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม
ยัง่ ยืน ระดับตําบล (ทีมไทยนิ ยมฯ) พบว่า มีประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยบางส่ วนยังไม่ได้เข้าร่ วม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ (โครงการลงทะเบียนฯ) ปี 2560 โดยเฉพาะผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติด
เตีย ง หรื อ ผูท้ ี่ไ ม่ส ามารถเดิน ทางมาลงทะเบีย นได้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจ ารณาหลักการและกําหนดแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ สําหรับประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิลงทะเบียนเพิม่ เติมฯ ต้ องมีคุณสมบัติเหมือนการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ดังนี้
1) สัญชาติไทย
2) อายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรื อมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้ นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิ น
(ธ.ออมสิ น) และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พันธบัตร และตราสารหนี้ หรื อถ้ามีทรัพย์สิน
ทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
5) ไม่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายหรื อถ้าเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(5.1) ที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
(5.1.1) กรณี อยูอ่ าศัยอย่างเดียว
(5.1.1.1) บ้านหรื อทาวน์เฮ้าส์ตอ้ งมีพ้นื ที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
(5.1.1.2) ห้องชุดต้องมีพ้นื ที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
(5.1.2) กรณี เป็ นที่อยูอ่ าศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร
ต้องมีพ้นื ที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรื อในกรณี ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร่
(5.2) ที่ดินแยกจากที่อยูอ่ าศัย
(5.2.1) ในกรณี ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพือ่ การเกษตร
จะต้องมีพ้นื ที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2.2) ในกรณี ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพ้นื ที่ไม่เกิน 10 ไร่
ทั้งนี้ ผู้ ลงทะเบี ยนในโครงการลงทะเบี ยนฯ ปี 2560 ที่ ไม่ ผ่ านคุ ณสมบั ติ จะไม่ สามารถเข้ าร่ วม
การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ นอกจากนี้ การลงทะเบียนดังกล่ าวเป็ นรู ปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียน
จะต้ องยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลแก่ หน่ วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้ อง เช่ น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครองที่ดิน หนี้สิน
เป็ นต้ น อีกทั้งยินยอมให้ นําข้ อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมภาพถ่ ายใบหน้ าไปใช้ เพื่อให้ รัฐบาลมีข้อมูลสํ าหรั บ
นําไปใช้ ในการจัดทําสวัสดิการของรัฐต่ อไป
2. กลไกการดําเนินการ เป็ นการบูรณาการการทํางานร่ วมกันของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง ดังนี้
1) ที มไทยนิ ยมฯ เป็ นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ มีคุณสมบัติ
เป็ นผูม้ ีรายได้น้อยบางส่ วนที่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติด
เตียง หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในปี 2560 ได้ และสอบถามประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงความต้องการในการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทย
นิ ย ม ยัง่ ยืน และใช้ก ลไกประชาคมในการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น เพื่อ คัด กรองผูเ้ ข้า ข่ า ยคุ ณ สมบัติ เ พื่ อ
ลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ
2) ที มไทยนิ ยมฯ บันทึ กข้อมูลจากแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนของผูล้ งทะเบี ยนที่ ผ่านกลไก
ประชาคมเข้า ระบบฐานข้อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ัดทํา โดยกระทรวงการคลัง ภายในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561
เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง
3) กระทรวงการคลัง เชื่ อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบี ยนราษฎร์ กรมการปกครอง
ฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลการยื่นชําระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูล
บํานาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับ
ฝากเงินจากประชาชน พันธบัตรของธนาคารแห่ งประเทศไทย สลากออมทรั พย์ของ ธ.ออมสิ น และ ธ.ก.ส. และ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ เพื่อนํามาประมวลผลผูม้ ีรายได้นอ้ ยและนําไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป
4) ผูล้ งทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้จากทีมไทยนิ ยมฯ ประจําพื้นที่ ที่ทาํ
การกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเว็บไซต์ www.epayment.go.th
5) หลังจากคัดกรองผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะออกบัตรฯ ให้ผมู ้ ีสิทธิ
เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกําหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ
ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีรายได้ น้อยที่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ
แต่ ไม่ ได้ ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 มีสิทธิได้ รับบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐและจะเป็ นข้ อมูลสํ าคัญในการ
ทํามาตรการสวัสดิการแห่ งรัฐต่ อไป
________________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3244, 3279, 3224

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
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