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โครงการสวัสดิการ เยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจ1

โครงการ

วัตถุประสงค์

ช่วงเวลา

จ านวนคน

เครื่องมอืที่ใช้

บรรเทาภาระค่าครอง

ชีพผู้มีรายได้น้อย

ตุลาคม 2560 -

ปัจจุบัน

13.6 ล้านคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พยุงการบริโภค

ภายในประเทศและ

กระจายรายได้ใน ตจว.

ตุลาคม 2562 –

มกราคม 2563

11.8 ล้านคน

G-wallet

เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจาก

โควิด-19

เมษายน - มิถุนายน 

2563

15.3 ล้านคน

พร้อมเพย์

กระตุ้นการบริโภคและ

เศรษฐกิจฐานราก

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

(เฟส 1 และ 2)

กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

(เฟส 3)

14.8 ล้านคน (เฟส 1 และ 2)

29.2 ล้านคน (เฟส 3)

แอพลิเคชันเป๋าตัง

แอพลิเคชันถุงเงิน

ลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่กับ

การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 

2564 สะสมได้ถึง

มิถุนายน 2564

33.2 ล้านคน

บัตรสวัสดิการ แอพลิเคชันเป๋าตัง

แอพลิเคชันถุงเงิน บัตรประชาชน

เม็ดเงนิทีใ่ช้ 2 แสนล้านบาท 2.9 หมื่นล้านบาท 2.1 แสนล้านบาท 1 แสนล้านบาท (เฉพาะ 1+2) 2.7 แสนล้านบาท

จุดเดน่ สร้าง Big Data เห็น flow ของเงิน ได้ฐานข้อมูลใหม่
เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจ

ลด Exclusion error 

สร้าง Cashless Ecosystem



โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ร้านธงฟ้าประชารัฐ

 ร้านก๊าซหุงต้ม

 รถไฟ รถ บขส.

 รถเมล์ รถไฟฟ้า

 เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ

 เพิ่มเบี้ยคนพิการ

 เพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด

 ช่วยค่าไฟฟ้า น้ าประปา

 ช่วยค่าเดินทางไปตรวจสุขภาพ

 ช่วยค่าชุดนักเรียน

 ช่วยค่าปัจจัยการเกษตร

 ช่วยค่าเช่าบ้าน



โครงการชิมช้อปใช้3



โครงการเราไม่ทิ้งกัน4



9

15.1 ล้านคน

9.1 ล้านคน

แรงงานในระบบ (ม.33 น าส่งครบ 6 เดือน) 

แรงงานอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน รอบแรก)

เกษตรกร (หัวหน้าครัวเรือนที่ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร)

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

10.7 ล้านคน

กลุ่มเป้าหมายหลงัหักซ้ าซ้อน

กลุ่มเปราะบาง (สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด)

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ)  

1

2

3

4

6

5

7

(ประชากรไทยประมาณ 66 ล้านคน)

1.1 ล้านคน

6.9 ล้านคน

นักเรียน/นักศึกษา (ไม่รวมเด็กต่ ากว่า 6 ปีในข้อ 5)8 14.1 ล้านคน

กลุ่มแรงงาน

ล้านคน38.1

กลุ่มเปราะบาง

ผู้มีรายได้น้อย และ

ชายขอบ

9.8 ล้านคน

กลุ่มอื่น ๆ  เช่น ผู้ประกอบการ คนที่ไม่อยู่ใน 1 - 8

18.1 ล้านคน

กลุ่มอื่น ๆ 4.0 ล้านคน

กลุ่มชายขอบ (เช่น ไม่มาลงทะเบียน ไม่มีบัตรสวัสดิการ เป็นต้น) 1.8 ล้านคน

แรงงานอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน รอบลงทะเบียนไม่ส าเร็จ) 0.2 ล้านคน

A

B

3.0 ล้านคน

15.3 ล้านคน

หมายเหตุ : เราไม่ทิ้งกัน 15,000 บ. เกษตรกร 15,000 บ. เปราะบาง 3,000 บ. และบัตรสวัสดิการ 3,000 บ. // การจ่ายเงินเยียวยาต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างกลุ่ม 

รวมกลุ่มแรงงาน เปราะบาง 

ผู้มีรายไดน้้อย ชายขอบ 

ตกหล่น

47.9 ล้านคน

โครงสร้างประชากรที่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5



โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ 6

เลข 13 หลัก/บัตรประชาชน

/พร้อมเพย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

App ถุงเงิน

App เป๋าตัง

การใช้จ่าย

รัฐเติมเงิน

รัฐเติมเงิน

หน่วยงานอื่นเข้าร่วมได้

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย
การผลิต

การจ้างงาน

รัฐสนับสนุนร้านค้าเข้าโครงการ/

รัฐช่วยบรรเทาภาระ/

รัฐสร้างแผนที่ร้านค้า

Asset ที่รัฐมี

Policy ที่รัฐช่วย

Impact ต่อเศรษฐกิจ

รัฐเติมเงิน

หน่วยงานอื่นเข้าร่วมได้

รัฐรณรงค์คนผูกพร้อมเพย์



รูปแบบของนโยบาย VS Data7

Universal

Conditional Cash Transfer

Targeted
Tailor-made

Universal Basic Income

เป้าหมายของ 

ก.คลัง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

600 – 1,000 บาท

หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า
เบี้ยคนพิการ 

800 บาท

เบี้ยเด็กแรกเกิด 

600 บาท

บัตรสวัสดิการแหง่รัฐ, 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา

บัตรสวัสดิการแหง่รัฐ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เชื่อมโยง

ข้อมูลนอ้ย

เชื่อมโยง

ข้อมูลมาก

อดีต อนาคต



Data-Driven Policy8
คน/ครอบครัว/พื้นที่

ข้อมูล

นโยบาย/

มาตรการ/

โครงการ Verification, Data Mining, 

Data Analytics, Big Data



Data-Driven Policy เชิงพื้นที่ 9

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ปัญหาสุขภาวะและอนามัย

ปัญหาความรู้และการศึกษา

ปัญหาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

ประชากร

คนที่อยู่ในพืน้ที่

ที่มีปัญหามาก

มีบัตรสวสัดกิาร

- คิดเปน็รอ้ยละ

จ.เชียงใหม่

1,621,749

286,520

469,237

61%

จ.แม่ฮ่องสอน

239,842

89,451

70,381
79%

จ.ภูเก็ต

401,459

11,905

55,483

22%

จ.ศรีสะเกษ

1,455,020

373,159

510,128

73%

จ.น่าน

474,602

148,542

194,908

76%

จ.ก าแพงเพชร

711,608

141,467

224,937

63%

ยิ่งชี้เป้าปัญหาได้ลึกเท่าใด ยิ่งท าให้เราเห็นโจทย์ท่ีต้องแก้ และคนที่ต้องเข้ามาแก้ ได้ชัดเจนขึ้น



Data-Driven Policy เชิงกลุ่มคน10
ฐานข้อมูลปัญหาระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) มท.

ฐานข้อมูลผู้มี

รายได้น้อย กค.

ฐานข้อมูลแรงงาน

/ผู้ประกันตน รง.

A B

C D

E F
G

1

2

4

3

HI

J

K

ฐานข้อมูล

เกษตรกร กษ.

A
เกษตรกร+หมู่บ้านมี

ปัญหา

C
เกษตรกร+รายได้

น้อย+หมู่บ้านมี

ปัญหา

E
รายได้น้อย+หมู่บ้าน

มีปัญหา

G
รายได้น้อย+อยู่ใน

ระบบประกันสังคม+

หมู่บ้านมีปัญหา

I
อยู่ในระบบ

ประกันสังคม+ 

หมู่บ้านมีปัญหา

K หมู่บ้านมีปัญหา

B
เกษตรกร+หมู่บ้านไม่

มีปัญหา

D
เกษตรกร+รายได้

น้อย+หมู่บ้านไม่มี

ปัญหา

F
รายได้น้อย+หมู่บ้าน

ไม่มีปัญหา

H
รายได้น้อย+อยู่ใน

ระบบประกันสังคม+

หมู่บ้านไม่มีปัญหา

J
อยู่ในระบบ

ประกันสังคม+ 

หมู่บ้านไม่มีปัญหา

ยิ่งเชื่อมข้อมูลได้มากเท่าใด ยิ่งท าให้เราเห็นเป้าหมายที่ต้องการช่วยได้ขึ้นเท่านั้น
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1. ทีม ก.คลัง

 ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”

 ช่วยเหลือด้านสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

 ช่วยเหลือด้านการประกันภัยพืชผล

 ช่วยให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชนบท

2. ทีม ก.มหาดไทย

 ช่วยเหลือด้านสาธรณูปโภคพื้นฐานในชนบท

 ช่วยเหลือด้านที่ดินท ากิน

 ช่วยผลักดันโครงการ OTOP

 ช่วยเหลือเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น

 ช่วยเหลือเรื่องการป้องกันภัยพิบัติ

3. ทีม ก.เกษตรและสหกรณ์

 ช่วยเหลือด้านการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และจัดหาตลาด

 ช่วยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตร

4. ทีม ก.ศึกษาฯ + กสศ.

 ช่วยยกระดับการศึกษาในชนบทให้ได้มาตรฐาน

 ช่วยจัดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนยากจน

 ช่วยสนับสนุนค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร 

ให้แก่นักเรียนยากจน

5. ทีม ก.แรงงาน

 ช่วยเหลือด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ ในชนบท

 ช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

 ช่วยจับคู่แรงงาน นายจ้างในท้องถิ่น

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมต้องท างานเป็น TEAM 11



3 ยุทธศาสตร์ 7 แนวทาง 21 เป้าหมาย 

กาง จปฐ. กชช.2ค.

สร้าง Data-Driven Policy

สร้าง Engine of 

Growth ในจังหวัด

ใช้ตัวเลขคนจนจัดสูตร

ในการจัดสวัสดิการ

สวัสดิการผู้สูงอายุ 

คนพิการ ต้องไม่หยุด

ที่เบี้ยยังชีพ

เพิ่มทักษะแรงงาน

สร้าง Platform 

ค้าขายระดับฐานราก

เป้าจ านวนเมืองรอง

ขึ้นชั้นเมืองหลัก

เป้าจ านวนคน/

ต าบล ท่ีมีความ

เป็นอยู่ดีขึ้น

เป้าจ านวน MSME 

เกิดใหม่ในพื้นท่ี

เป้า GPP Growth เป้า GPP per 

Capital Growth 

เป้าจ านวนคนจนที่

พ้นเส้นความยากจน

เป้าอัตราการศึกษา

ถึงภาคบังคับ

เป้าคนจนท่ีได้รับ

การพัฒนาอาชีพ

เป้าการจ้างงาน

ผู้สูงอายุ คนพิการ

เป้าสัดส่วนคนจน

ไม่มีเงินออม

เป้าจ านวนแรงงานที่ได้รับ

การ Up/Re-skill

เป้า Labor 

Productivity Growth

เป้าจ านวนคน

ท่ีมีสุขภาพดี

เป้าสัดส่วนคนจนที่เป็นหนี้นอกระบบ

สนับสนุน MSME 

ให้มีบทบาทมากขึ้น

เป้าการสร้างงานและ

จ้างงานในพื้นที่

เป้า GDP ของ 

MSME

เป้าคนชรา พิการ 

ตกหล่นที่ลดลง

เป้าร้านค้าที่เข้าร่วม

โครงการรัฐ

เป้าสร้างแผนที่ร้านค้า

บนโครงข่ายคมนาคม

เป้าจ านวน OTOP 

ท่ีเข้า Platform

1

2
3

4

56

7

ยุทธศาสตร์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม12

เป้าลูกคนจนท่ีต้อง

ได้เรียนต่อ


