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โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์* 
The state welfare card program and the development of quality of life  

for low - income households in Uttaradit Province. 
วาสนา อู่ทรัพย์** 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (2) ศึกษาปัจจัยและแนวทางการ
ด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้มีความเหมาะสม  ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้การบูรณา
การท างานในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่-พันธกิจ-การมีส่วนร่วม” ท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
เป็นระบบบริหารจัดการ ที่มีเป้าหมายที่การตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นระบบ
บริหารจัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนผ่านนโยบาย และมาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic) 
ของผู้มีรายได้น้อย ในระยะแรกการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ด้าน คือการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เปรียบเสมือนการ "ให้ปลา" แก่ประชาชน 
ต่อมาจัดให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล "สอนและให้เครื่องมือในการหาปลา" เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาหรือการให้ความช่วยเหลือสามารถกระท าได้อย่างตรงจุดและตรงตามความจ าเป็น
ของแต่ละบุคคลในส่วนของปัจจัยและแนวทางการด าเนินงานนโยบายในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จ ด้านวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ และมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ด้านงบประมาณที่มีระบบการ
เบิกจ่ายเงินที่คล่องตัว ไม่ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี  แต่ใช้การเบิกจากกองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และปัจจัยด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติมีกลไกการสั่งการและการควบคุมสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และความสนับสนุนที่ได้รับจาก
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  

ในด้านความเหมาะสมในการการด าเนินนโยบายในพ้ืนที ่การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ
กับการด าเนินการตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีบางโครงการที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาแต่จ านวนงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนจ ากัดท าให้โครงการดังกล่าว 
มีจ านวนที่รองได้/แผนได้จ านวนจ ากัดและมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

ค าส าคัญ : โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มาตรการในการการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

                                                           
*
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
**

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีประชากรที่เป็นคนจนและคน
เกือบจน (Near Poor) จ านวน 11.6 ล้านคน ในการวัดระดับความยากจนและการกระจายรายได้                
ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินสถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ของประเทศไทยขึ้น โดยครอบคลุมถึงข้อมูลสัดส่วนคนจน 
จ านวนคนจน สัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากร และความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ปัจจุบัน
สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยในภาพรวมดีขึ้น โดยคนจนมีจ านวน 5.3 ล้านคนลดลงจาก 5.8 
ล้านคน ในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ 7.87 เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
นโยบายรัฐบาลที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนยากจนและยากไร้มากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ทั้งนี้รัฐบาลด าเนินนโยบายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้
ของประชากรภายในประเทศ โดยยึดถือว่าการดูแลประชาชนในฐานะพลเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐต้องบริหารจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต              
และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)                 
ที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายในด้านการสร้างโอกาสในการหารายได้ของคนยากจน ปัญหาความยากจนจ าเป็น              
ที่ต้องหาทางเยียวยาแก้ไขผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
บริการพื้นฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม และต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่างเป็นธรรม เพ่ือลดช่องว่างความ
ยากจนให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น  

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพ่ือมุ่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ 
ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพ้ืนฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับ           
ความต้องการของประชาชนในสังคม และต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม            
เพ่ือลดช่องว่างของความยากจนให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น โดยการใช้จ่าย
งบประมาณเกี่ยวกับบริการสาธารณะให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้
ฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic) ของผู้มีรายได้น้อย เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการบูรณาการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม
และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐแบบถูกฝาถูกตัว ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน 2 ด้าน คือการ        
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ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น
เปรียบเสมือนการ "ให้ปลา" แก่ประชาชน มิอาจใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
ยั่งยืนได้ รัฐบาลเห็นว่าการท าให้ความยากจนลดลงหรือหมดไปจากประเทศนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการ
ค้นหาถึงที่มาของสาเหตุของปัญหาหรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้น จึงจัดให้มีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล "สอนและให้เครื่องมือในการหาปลา" เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือการให้ความ
ช่วยเหลือสามารถกระท าได้อย่างตรงจุดและตรงตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล (ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง,2561) จึงจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญระดับพ้ืนที่เพ่ือท าหน้าที่ส ารวจสภาพข้อเท็จจริง สอบถาม
ความประสงค์ และให้ค าแนะน าแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือที่จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพการด าเนินนโยบายสาธารณะ                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจัยและแนวทางการ
ด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ให้มีความเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่าน

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยและแนวทางการด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต            

ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความเหมาะสม 
 

วิธีด าเนินการการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากข้อมูลเอกสาร
(Documentary) ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  
 1. เอกสารชั้นต้น (primary source) จากมติคณะรัฐมนตรีในการก าหนดทิศทางและรูปแบบ
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเอกสารของส านักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะหน่วยงานจัดท า
นโยบายเพ่ืออ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นโยบายระดับจังหวัด ค าสั่ง คู่มือ
การปฏิบัติงานที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น             
ยังรวมถึงหนังสือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. เอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

\ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 ประเด็นที่ 1 สภาพพื้นที่ รายได้ครัวเรือน ประชากรของจังหวัด 
 จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 613 
หมู่บ้าน ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นอยู่กับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ง การขายปลีก
เป็นส าคัญตามล าดับ จากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2561 
มีการเก็บข้อมูลครัวเรือนและส ารวจข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คนจังหวัดอุตรดิตถ์                 
มีรายได้เฉลี่ยคนละ 76,222.97 บาทต่อปี อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด
อ าเภอท่าปลามีรายได้น้อยที่สุด อ าเภอพิชัยมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด และอ าเภอที่มี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุดคืออ าเภอท่าปลา (แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์, 2562) 

ตารางท่ี 1 แสดงรายได้ - รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/ปี) ปี 2561 

พื้นที่ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 

ประชากร 
รายได้เฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายจ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายได้เฉลี่ย 
คงเหลือ (บาท/ปี) 

เมืองอุตรดิตถ์ 36,440 85,433 88,806 51,607 37,199 
ลับแล 16,320 41,234 76,623 43,916 32,707 
พิชัย 18,800 48,200 81,151 57,734 23,417 
ตรอน 8,801 25,635 67,737 44,785 22,952 
บ้านโคก 4,453 9,620 65,579 44,777 20,802 
ฟากท่า 3,854 11,343 66,459 39,497 26,962 
น้ าปาด 9,890 29,315 66,623 39,552 27,071 
ทองแสนขัน 7,695 20,618 64,257 40,352 23,905 
ท่าปลา 10,381 20,357 62,218 37,830 24,388 

  116,634 291,755 76,226 47,079 29,147 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) โดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ภาพที่ 1 ภาพแผนภูมิแท่งแสดงรายได้หลังหักรายจ่ายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ (บาท/ปี) ปี 2561 

 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) โดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ในมิติของรายได้หลังหักรายจ่ายเฉลี่ยของคนอุตรดิตถ์พบว่า อ าเภอเมืองมีรายได้หลังหัก
รายจ่ายสูงที่สุด รองลงมาคืออ าเภอลับแล และอ าเภอบ้านโคกมีรายได้หลังหักรายจ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ทั้งนี้ ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีครัวเรือนที่ไมผ่านเกณฑ์รายไดเฉลี่ย
คนละ 30,000 บาทต่อปี 262 ครัวเรือน อยู่ในเขตชนบท จ านวน 106 ครัวเรือน อ าเภอที่มีครัวเรือน  
ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ อ าเภอท่าปลา ร้อยละ 0.93 อ าเภอทองแสนขัน ร้อยละ 0.34  อ าเภอฟากท่า 
ร้อยละ 0.32 (แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์, 2562) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาทต่อปี 

อ าเภอ 

เขตชนบท (จปฐ.) เขตเมือง (พ้ืนฐาน) ภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครัวเรือน
ที่ส ารวจ
ทั้งหมด 

ครอบครัว
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ครัวเรือน
ที่ส ารวจ
ทั้งหมด 

ครอบครัว
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ครัวเรือนที่
ส ารวจ
ทั้งหมด 

ครอบครัว
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

คิดเป็น
ร้อยละ 

เมืองอุตรดิตถ์ 30,435 - 5,310 11 35,745 11 0.03 
ตรอน 7,344 - 1,033 1 8,377 1 0.01 
ท่าปลา 9,194 - 1,501 99 10,695 99 0.93 
น้ าปาด 8,786 25 1,034 4 9,820 29 0.29 
ฟากท่า 3,526 6 250 6 3,776 12 0.32 
บ้านโคก 3,262 12 1,289 2 4,551 14 0.31 
พิชัย 17,848 37 902 - 18,750 37 0.20 
ลับแล 11,140 - 5,691 33 16,831 33 0.20 
ทองแสนขัน 6,670 26 1,023 - 7,691 26 0.34 

 
98,205 106 18,031 156 116,236 262 0.23 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) โดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือมาด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 210,017,100 บาท  พบว่า การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาส าคัญและสอดคล้องศักยภาพและปัญหาของจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่มี
เป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรกรรมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
OTOP มีผลการด าเนินงานร้อยละ 73.57 และยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการด าเนินงานร้อยละ 70.87 มีเป้าประสงค์เพ่ือประชาชน 
และชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิต ที่ดินและมีความมั่นคงและยั่งยืน รายละเอียดดังตามรางท่ี 3 
ดังนี้ 
ตาราง 3 แสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งปม.ทั้งหมด 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

7 130,218,000 92,279,207 70.87 ประชาชนและชุมชนมี
ความเข้มแข็งมีคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดินและมีความ
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี คุณภาพ
ปลอดภัยได้ มาตรฐาน และมีการ 
บริหารจัดการด้าน การตลาดท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

7 35,859,700 26,380,904 73.57 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เกษตรกรรมการแปรรูป
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาทุนทาง วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น และการ ท่องเท่ียว 

3 35,914,900 12,755,795 35.52 เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมท่ีม ี      
อัตลักษณ์ และ ยกระดับ
คุณภาพ   การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหล่งน้ า และ ส่งเสริมพัฒนา
พลังงาน ท่ีเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

5 8,024,500 3,805,283  47.42 ทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน
มีความ อุดมสมบูรณ์ 
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และ ความสัมพันธ์กับ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- - - - - 

รวม 22 210,017,100 135,221,189 64.39  

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) โดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 ประเด็นที่ 2 การด าเนินงานนโยบาย 
จ านวนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560  มีการรับลงทะเบียน

ผ่านทางธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 11 ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 24 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64 และส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 1 รวม
จ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 146,019 ราย และมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ จ านวน 
111,955 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.6 รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2. 

ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผู้มาลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ภาคสมัครใจข้อมูล
จ านวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มที่ 1 ภาคสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 53.83 กลุ่มที่ 2 
ภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 46.17 ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีอัตราสัดส่วนใกล้เคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แบ่งเป็นภาคสมัครใจ และภาคบังคับ 

อ าเภอ 
กลุ่ม 1            

ภาคสมัครใจ ร้อยละ 
กลุ่ม 2           

ภาคบังคับ 
ร้อยละ รวม 

เมืองอุตรดิตถ์ 17,286 57.15 12,960 42.85 30,246 
ตรอน 4,443 55.35 3,584 44.65 8,027 
ท่าปลา 5,924 48.10 6,391 51.90 12,315 
น้ าปาด 5,836 51.51 5,494 48.49 11,330 
ฟากท่า 2,167 45.46 2,294 54.54 4,461 
บ้านโคก 2,171 45.46 2,605 54.54 4,776 
พิชัย 10,008 56.66 7,655 43.34 17,663 
ลับแล 6,708 51.74 6,257 48.26 12,965 
ทองแสนขัน 5,508 56.30 4,276 43.70 9,784 

รวม 60,051 53.83 51,516 46.17 111,567 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

16,393, 
11% 

34,975, 24% 

93,926, 64% 

725, 1% 

ธนาคารกรุงไทย  

ธนาคารออมสิน  

ธนาคาร ธกส. 

สนง.คลังจังหวัด 



8 
 

 

 การรับแสดงความประสงค์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่รับแสดงความประสงค์ รวบรวมข้อมูลของผู้มีบัตรฯ             
ที่อยู่ในความรับผิดชอบรับแสดงความประสงค์ ทั้งนี้ ผู้ที่มาแสดงเจตนาแต่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบันทึกหลักฐานไว้ และกรณีมีผู้แสดงความประสงค์ไม่ใช่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่อ าเภอ 
(ท่ีแจ้งไว้) ให้รับแสดงความประสงค์ จะอธิบายแนวทางและวิธีการให้ทราบโดยละเอียดชัดเจนด้วย  

ตารางท่ี 5 จ านวนผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการและร้อยละของกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มาแจ้งความประสงค์ 

อ าเภอ 
มาแจ้งความ

ประสงค์ 
กลุ่ม 2           

ภาคบังคับ 
กลุ่ม 2 ที่ไม่มาแจ้ง

ความประสงค์ 
ร้อยละ 

รวมผู้ที่ต้อง
ถูกสัมภาษณ์ 

ยอดต้องสัมภาษณ์            
(รวมนอกพื้นท่ี) 

เมืองอุตรดิตถ์ 17,452 12,960 5,073 39.14 22,525 22,508 
ตรอน 5,239 3,584 1,337 37.30 6,576 6,566 
ท่าปลา 9,414 6,391 1,363 21.33 10,777 10,816 
น้ าปาด 8,053 5,494 1,578 28.72 9,631 9,626 
ฟากท่า 2,528 2,294 953 41.54 3,481 3,488 
บ้านโคก 4,227 2,605 329 12.63 4,556 4,601 
พิชัย 7,555 7,655 4,527 59.13 12,082 12,097 
ลับแล 6,072 6,257 3,189 50.97 9,261 9,334 
ทองแสนขัน 8,089 4,276 823 19.25 8,912 8,913 

รวม 68,629 51,516 19,172 37.22 87,801 87,949 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 จากตารางที่ 5 ผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 68,629 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 61.51 และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มภาคบังคับ จ านวนทั้งสิ้น 51,516 ราย แต่ไม่มาแจ้งความประสงค์
และต้องหาให้พบ 19,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.22 พบว่า จ านวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้อง  
ถูกสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 87,801 ราย คือจ านวนผู้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมกับกลุ่ม 2                  
ที่ไม่มาแจ้งความประสงค์ และกรณีมีผู้แสดงความประสงค์ไม่ใช่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่อ าเภอที่แจ้งไว้          
ซ่ึงได้รับแสดงความประสงค์ไว้ 148 ราย จึงมยีอดจ านวนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องสัมภาษณ์รวม
นอกพ้ืนที ่จ านวนทั้งสิ้น 87,949 ราย 

 การด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561) 
 คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ (ทีม ปรจ.) และผู้ดูแล
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 86,687 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.6 ไม่มาสัมภาษณ์ 1,262 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมื่อผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ถือบัตรเรียบร้อยแล้ว 
พบว่า อ าเภอพิชัย และอ าเภอทองแสนขันสามารถด าเนินการสัมภาษณ์ได้ครบทุกราย อ าเภอฟากท่า           
มียอดผู้สละสิทธิ์ ร้อยละ 0.92 อ าเภอบ้านโคก ร้อยละ 1.66 และอ าเภอตรอน ร้อยละ 2.55 แสดงให้
เห็นว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั่นใจในโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 จ านวน ร้อยละ การสัมภาษณ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ าเภอ 
สัมภาษณ์

แล้ว 
ร้อยละ 

ไม่มา
สัมภาษณ์ 

ร้อยละ 
ยอดผู้

ต้องการ          
พัฒนา 

ร้อยละ 
ยอดผู ้

สละสิทธิ์ 
ร้อยละ 

เมืองอุตรดิตถ์ 21,996 97.7 512 2.3 7,572 8.73 14,424 16.64 
ตรอน 6,523 99.3 43 0.7 4,310 4.97 2,213 2.55 
ท่าปลา 10,789 99.8 27 0.2 6,127 7.07 4,662 5.38 
น้ าปาด 9,202 95.6 424 4.4 2,458 2.84 6,744 7.78 
ฟากท่า 3,321 95.2 167 4.8 2,524 2.91 797 0.92 
บ้านโคก 4,597 99.9 4 0.1 3,159 3.64 1,438 1.66 
พิชัย 12,097 100.0 0 0.0 4,412 5.09 7,685 8.87 
ลับแล 9,251 99.1 83 0.9 5,612 6.47 3,639 4.20 
ทองแสนขัน 8,911 100.0 2 0.0 1,882 2.17 7,029 8.11 

รวม 86,687 98.6 1,262 1.4 38,056 43.90 48,631 56.10 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับพ้ืนที่
เรียกว่า ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล        
ท าหน้าที่วิเคราะห์สภาพปัญหา สอบถามความต้องการ และให้ค าแนะน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์แยกออกเป็น 3 
กลุ่มอาชีพ เน้นให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามความจ าเป็นอย่าง
รอบด้าน เมื่อท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารายบุคคลแล้วจึงให้ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รายละเอียดดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 แสดงรูปแบบการพัฒนาโครงการฝึกอบรม  

อาชีพ 
รูปแบบการ

พัฒนา 
โครงการ 

จ านวนผู้เลือก
โครงการ 

หน่วยงาน          
ผู้จัดโครงการ 

เกษตรกร 
ฝึกทักษะ 

การอบรมเกษตรกร 13,812 
(คิดเป็น 36.29%) 

เกษตรจังหวัด 

การให้ความรู้แกเ่กษตรกร 5,912 
(คิดเป็น 15.54%) 

ธ.ก.ส. 

หางานให้ 
การจัดหาอาชีพเสรมินอกฤดู              
การผลิต 

983 
(คิดเป็น 2.58%) 

ก.เกษตร 
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ตารางที่ 7 แสดงรูปแบบการพัฒนาโครงการฝึกอบรม (ต่อ) 

อาชีพ รูปแบบการ
พัฒนา 

โครงการ จ านวนผู้เลือก
โครงการ 

หน่วยงาน          
ผู้จัดโครงการ 

เกษตรกร 

หางานให้ 

การจัดหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ 

55 
(คิดเป็น 0.14%) 

จัดหางาน 

การรับงานไปท าที่บ้าน 441 
(คิดเป็น 1.16%) 

แรงงานจังหวัด,
จัดหางานจังหวัด 

หาสินเช่ือให ้

การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร        
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

178 
(คิดเป็น 0.47%) 

ธ.ก.ส. 

การลงทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อ             
เพิ่มรายได ้

342 
(คิดเป็น 0.90%) 

ธ.ก.ส. 

การแก้ไขหนี้เงินกู้นอกระบบ 68 
(คิดเป็น 0.18%) 

ธ.ก.ส. 

การช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน          
ที่จ าเป็นและฉุกเฉิน  

328 
(คิดเป็น 0.86%) 

ธ.ก.ส. 

ลดภาระ 
แก้ไขปัญหาหนีเ้งินกู้ในระบบให้แก่       
ผู้มีรายได้น้อย 

1,011 
(คิดเป็น 2.66%) 

ธ.ก.ส. 

หาตลาดให ้
การหาตลาดให้จ าหน่ายสินค้าและ
บริการ 

242 
(คิดเป็น 0.64%) 

พัฒนาชุมชนและ 
กรมการคา้ภายใน 

                                             รวม 
23,372 

(คิดเป็น 61.41%) 
 

ท างานมี
นายจ้าง 

ฝึกทักษะ
ฝีมือ 

การฝึกทักษะเพิม่เตมิด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

104 
(คิดเป็น 0.27%) 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

การฝึกทักษะเพิม่เตมิด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

180 
(คิดเป็น 0.47%) 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

เพิ่มพูน
ศักยภาพ 

การให้ค าปรึกษาทางการเงินและ           
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

198 
(คิดเป็น 0.52%) 

ธ.ออมสิน 

การให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับ             
การวางแผนการเงิน รู้เท่าทันกลโกง  
และสร้างวินัยทางการเงิน 

69 
(คิดเป็น 0.18%) 

ธ.ออมสิน 

การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                 
แฟรนด์ไชส ์

27 
(คิดเป็น 0.07%) 

ธ.ออมสิน และกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 

หางานให้ 

การจัดหางานในประเทศ โดยท างาน           
ในจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันเท่านั้น 

528 
(คิดเป็น 1.39%) 

กรมการจดัหางาน 

การจัดหางานในประเทศ  โดยสามารถ
ท างานได้ทั่วประเทศ 

38 
(คิดเป็น 0.10%) 

กรมการจดัหางาน 

การจัดหางานในตา่งประเทศ 37 
(คิดเป็น 0.10%) 

กรมการจดัหางาน 
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ตารางที่ 7 แสดงรูปแบบการพัฒนาโครงการฝึกอบรม (ต่อ) 

อาชีพ 
รูปแบบการ

พัฒนา 
โครงการ 

จ านวนผู้เลือก
โครงการ 

หน่วยงาน           
ผู้จัดโครงการ 

ท างานมี
นายจ้าง 

หางานให้ 
การส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนมีอาชีพ
และรายได ้

349 
(คิดเป็น 0.92%) 

กรมพัฒนาชุมชน 

หาสินเช่ือให ้ การให้เงินทุนในการประกอบอาชีพหรือ
ประกอบอาชีพเสริม 

70 
(คิดเป็น 0.18%) 

ธ.ออมสิน 

                                              รวม 
1,600  

(คิดเป็น 4.20%) 
 

ท างาน
อิสระ 

ฝึกทักษะ
ฝีมือ 

การฝึกทักษะเพิม่เตมิ 
7,624 

(คิดเป็น 20.03%) 
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,368 
(คิดเป็น 3.59%) 

กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

การฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ 510 
(คิดเป็น 1.34%) 

พัฒนาฝีมือแรงงาน 

การฝึกอาชีพเสริม 1,377 
(คิดเป็น 3.62%) 

พัฒนาฝีมือแรงงาน 

การอบรม พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ 

567 
(คิดเป็น 1.49%) 

ธ.ออมสิน 

การส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนมีอาชีพ
และรายได ้

1,223 
(คิดเป็น 3.21%) 

พัฒนาชุมชน 

เพิ่มพูน
ศักยภาพ 

 

การให้ค าปรึกษาทางการเงินและเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

86 
(คิดเป็น 0.23%) 

ธ.ออมสิน 

การให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการ
วางแผนการเงิน รู้เท่าทันกลโกง และ
สร้างวินัยทางการเงิน 

19 
(คิดเป็น 0.05%) 

ธ.ออมสิน 

การสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน โดยใช้แนวคิด ชาวบ้านสอน
ชาวบ้าน 

73 
(คิดเป็น 0.19%) 

พัฒนาชุมชน 

หาโอกาส
ทางธุรกิจให้ 

การประกอบธุรกิจแฟรนดไ์ชส ์
89 

(คิดเป็น 0.23%) 
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

หาตลาดให ้
การจัดหาสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 43 

(คิดเป็น 0.11%) 
พัฒนาชุมชน, 
การค้าภายในฯ 

หาสินเช่ือให ้ การให้เงินทุนประกอบอาชีพ 
105 

(คิดเป็น 0.28%) 
ธ.ออมสิน 

รวม 
13,084 

(คิดเป็น 34.38%) 
 

ยอดรวมทุกโครงการ 
38,056 

(คิดเป็น 100%) 
 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 จากตารางที่ 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทั้งหมด 33 โครงการ ผู้ให้
ความสนใจเข้ารับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 61.41%  ท างานมีนายจ้าง 
ร้อยละ 4.20 และท างานอิสระ ร้อยละ 34.38  พบว่า โครงการอบรมที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด 3 
อันดับแรกคือ โครงการอบรมเกษตรกร ร้อยละ 36.29 โครงการการฝึกทักษะเพ่ิมเติม ร้อยละ 20.03 
และโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร ร้อยละ 15.54 เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท าให้มีจ านวนผู้ให้ความสนใจและเลือกโครงการอบรมเกษตรกรที่ด าเนินโครงการโดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์มากเป็นอันดับหนึ่ง และโครงการโครงการการฝึกทักษะเพ่ิมเติมด าเนินโครงการ
โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะมีความใกล้ชิดและผูกพัน
กับธนาคารตั้งแต่เริ่มการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ จึงให้ความสนใจและ
เลือกไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซึ่งโดยโครงการ
ทั้งหมด 33 โครงการนี้เน้นให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรูปแบบการ
พัฒนาทีเ่ป็นการบูรณาการโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตารางที่ 8 แสดงความสนใจในการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน 
 

 
รูปแบบ

การ
พัฒนา 

โครงการ 
จ านวนผู้เลือก

โครงการ 
หน่วยงานผู้จัด

โครงการ 

ความสนใจ           
ในการเข้า          
ถึงสิ่งจ าเป็น
พื้นฐาน 

ออม
เงินและ
ประกัน 

โครงการเงินฝากกองทุนทวีสุข หรอื         
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวสัดิการแห่งรัฐ 

8,577 
(คิดเป็น 39.17%) 

ธนาคารออมสิน 
ธนาคาร ธ.ก.ส. 

การออมเพื่อการเกษียณอายสุ าหรบั
แรงงานนอกระบบ 

1,202 
(คิดเป็น 5.49%) 

กองทุนการออม
แห่งชาติ 

การจัดหาประกันอุบัตเิหตรุายย่อย 
(Micro insurance) 

1,181 
(คิดเป็น 5.39%) 

คปภ. 

ศึกษา 
การให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

1,419 
(คิดเป็น 6.48%) 

กองทุนเงิน             
ให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

หาที่อยู่
อาศัย 

โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ 

980 
(คิดเป็น 4.48%)  

ธอส. และ
กรมธนารักษ์ 

การจัดหาที่อยู่อาศยัให้แก่ผูม้ีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

1,171 
(คิดเป็น 5.35%) 

กรมธนารักษ์ 
และการเคหะ
แห่งชาติ 

หาที่ดิน
ท ากิน 

การจัดหาทีด่ินท ากิน 7,366 
(คิดเป็น 33.64%) 

ก.เกษตร 

  ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 จากตารางที่ 8 ผู้ให้ความสนใจในการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน รูปแบบการออมเงินและการ
ประกัน ตามโครงการเงินฝากกองทุนทวีสุข หรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 
39.17 การออมเพ่ือการเกษียณอายุส าหรับแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 5.49 การจัดหาประกัน
อุบัติเหตุรายย่อย (Micro insurance) ร้อยละ 5.39. การให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ร้อยละ 6.48 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 5.35 และการจัดหาที่ดินท ากิน ร้อยละ 
33.64 พบว่า มีผู้สนใจและเลือกเข้าร่วมโครงการเงินฝากกองทุนทวีสุข หรือเงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ
สวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.17 โครงการดังกล่าวจัดโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าถึงสวัสดิการ
ด้วยการออมเงินกับกองทุนทวีสุข เพ่ือสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการออม ส่งเสริมการออมเงิน
และสร้างวินัยการออมเงินอันเป็นรากฐานความมั่นคงในการใช้ชีวิต รวมถึงเป็นหลักประกันให้แก่
เกษตรกรให้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ พร้อมสวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้
ใน(เจ็บป่วย) และโครงการจัดหาที่ดินท ากินมีผู้สนใจมากเป็นอันดับสอง จ านวนร้อยละ 33.64 
เนื่องจากยังมีเกษตรกรจ านวนมากที่ยังประสบปัญหาขาดที่ดินท ากิน จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการจ านวนมาก เนื่องจากหวังว่ารัฐจะสนับสนุนการมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบการจัดสรร
ที่ดินท ากินให้แก่กลุม่คนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากินให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  

 ปัจจัยและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ด้านงบประมาณ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
เพ่ือรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 26,560,680 บาท ส าหรับ
ผู้เลือกที่จะพัฒนาฯ จ านวน 38,056 ราย แต่จ านวนที่รองรับได้/แผน เพียง 19,559 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 51.40 เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอกับการด าเนินการตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานจ านวน 15,643 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.1 จากการศึกษาพบว่ามีโครงการของ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและแรงงานจังหวัด ที่มีผู้เลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 11,163 ราย 
ได้รับงบประมาณมากถึง 17,419,800 บาท แต่จ านวนที่รองได้/แผนเพียง 6,472 รายเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 57.97 และยิ่งไปกว่านั้นมีผลการด าเนินงานได้เพียง 3,204 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.9  
 ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงาน
เดียวกันนั้นมีความส าคัญมาก การด าเนินการในการน านโยบายไปปฏิบัติในการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระดับจังหวัด               
เมื่อได้รับหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จากกระทรวงมหาดไทย และจากกรมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งก าหนด
โครงสร้างการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างชัดเจน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ ผู้รับผิดชอบ                 
ในหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการ
สื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน 
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 ด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ จ านวนบุคลากรและความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ การด าเนินงานเพ่ือรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น เกษตรจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานแรงงาน จัดหางานจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ธนาคารออมสิน ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งต่างเสนอโครงการเพ่ือ
พัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามความสามารถและความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานของตน  
ดังนั้น ระดับของการควบคุมตามล าดับชั้นบังคับบัญชาหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในหน่วยงานที่
รับผิดชอบจึงมีกลไกการสั่งการและการควบคุมสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน อีกท้ังหน่วยงานเหล่านั้น
จะได้รับหนังสือสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติงานจากกระทรวงต้นสังกัด ถือเป็นความสนับสนุน             
ที่ได้รับจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในการด าเนินงานระดับจังหวัดมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน และมอบหมายภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบอย่างอิสระ อันเป็นการแสดงถึงความส าคัญของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน                
มีระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรีระหว่าง
บุคลากรระดับเดียวกันและต่างระดับ และต่างหน่วยงาน 
 ด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ด้วยโครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลักกว่าร้อยละ 30 ดังนั้น มาตรการและโครงการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ จึงมุ่งเน้นด้านการสนับสนุนภาคเกษตรกร
โดยอาศัยทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพ้ืนที่ที่จะช่วยผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติให้
บรรลุผล เช่น โครงการอบรมเกษตรกร โครงการการจัดหาอาชีพเสริมนอกฤดูการผลิต โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น ประชาชนในพ้ืนที่จึงมีความเห็นด้วยกับ
การน านโยบายเหล่านี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งผู้น าต่างๆ ในเขตพื้นที่ด าเนินการก็เห็นด้วยในมาตรการ
เหล่านั้นเช่นกัน 
 ด้านความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติ การด าเนินงานตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปฏิบัติ เช่น การประชุม
โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการ
ท างานร่วมกันโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ปฏิบัติงาน
ระดับอ าเภอ และการอภิปรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 8 หน่วยงาน เช่น หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธกส. ,ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 
อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบของการวิจัยนี้ในประเด็นสภาพการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า การด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารราชการ
แบบบูรณาการ โดยบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 34) สรุปว่าการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(CEO) มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นระบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้
การบูรณาการท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่-พันธกิจ-การมีส่วนร่วม” (Area-
Functional-Participation : A-F-P) เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership)                
ในระดับจังหวัด ตลอดจนการท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) มีเป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ (Customer Driven) ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-based) 
และภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินรวมทั้งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ในส่วนของ
การด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของธร ปีติดล และวีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์ก าจร (2562) ในงานศึกษาการลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม: กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐจัดอยู่ใน
รูปแบบสวัสดิการแบบเก็บตกคล้ายกับโครงการสวัสดิการส่วนใหญ่ในอดีต แต่มีจุดแตกต่ างส าคัญ             
ที่การเจาะจงไปที่คนจน โดยมีจุดยืนส าคัญเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายของรัฐ หลีกเลี่ยงการบิดเบือน
ตลาดเสรี และการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แต่โครงการนี้ยังขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ความเลื่อมล้ า  การใช้เงินงบกลาง และการวางแผนรวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว 
 ประเด็นที่สอง ปัจจัยและแนวทางการด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความเหมาะสมนั้น สอดคล้องกับตัวแบบและ
แนวความคิดของ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563ก, หน้า 10-11) 
ที่ได้ร่วมกันเขียนบทความเมื่อปี ค.ศ.1975 เรื่อง "The Policy Implementation Process :                    
A Conceptual Framework" ศึกษากระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอตัวแบบ
ในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ เรียกว่าตัวแบบ "A Model of the Policy Implementation 
Process" ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 
ดังนี้ 
 ด้านวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบายเพ่ือการด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความชัดเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ อีกทั้งยังมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2561) ด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า การด าเนินงานตามมาตรการ
ดังกล่าวเป็นการบูรณาการโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีความพร้อม  
ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีภารกิจหลักในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับโครงการที่
ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว ด้านงบประมาณ พบว่า มีระบบการเบิกจ่ายเงินที่คล่องตัว ไม่ต้องเบิกจ่ายจาก
งบประมาณประจ าปี ซึ่งเบิกจ่ายจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพ่ือ
ด าเนินการตามวัตถุประสงคข์องกองทุนในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนา
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ระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร ส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ได้รับความ
ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ
กับการด าเนินการตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท างานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ 
การบูรณาการในการท างานให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการท างานของแต่ละหน่วยงานได้ เป็นการ
ขจัดความซ้ าซ้อนของงานที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 การด าเนินงานตามโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการ
ด าเนินงานตามแนวทางที่มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับต่างๆ ทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอ จนถึงระดับต าบล รวมถึงการแต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account 
Officer: AO) แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นการน านโยบายของรัฐไป
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เรืองวิทย์ 
เกษสุวรรณ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563ข, หน้า 10) สอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล 
หนิมพานิช (2554, หน้า 14 - 28) อธิบายว่า ในทัศนะของ Randall Ripley และ Grace Franklin 
ชี้ให้เห็นว่าลักษณะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน             
ยากแก่การเข้าใจ สรุปได้ คือ มีผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมากมาย ได้แก่ (1) ส่วนกลาง ภารกิจหลักของกลไก
ในส่วนกลางเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการด าเนินงาน การก าหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑ์รวมทั้งการสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนแม่บท และ (2) ส่วนภูมิภาค ภารกิจหลักของกลไกในส่วนภูมิภาคเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ
แผนงาน และงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
จากหลายกระทรวงในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับรัฐมักต้องมีหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้องรับผิดชอบมากมายหลายหน่วยงานจากหลายกระทรวง ไม่มีนโยบายใดที่สามารถด าเนินการ
ได้โดยอาศัยกระทรวงเพียงกระทรวงเดียว โดยไม่ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงอ่ืนเลย 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
และเพ่ือให้การวางแผนบริหารงบประมาณแผ่นดินเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คือ ควรมีการติดตาม
ประเมินผล ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐของแต่ละหน่วยงานที่จัดโครงการเพ่ือน ามาก าหนดแผน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น 
และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในมิติด้านกระบวนการท างาน และแนวทางการ
ด าเนินงานนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เท่านั้น ควรมีการศึกษาในมิติด้านความพึงพอใจของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าเมื่อได้รับการ
ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯแล้ว มีความพึงพอใจและได้รับ
ผลการพัฒนาเป็นเช่นไร เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกระบวนการท างานตามมาตรการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จัดเป็นภาพรวมเท่านั้น ควรมี
การศึกษาโครงการย่อยๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบด้วยเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค                 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่แนวทางการรับมือ หรือเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการหรือโครงการให้ตรง
กับสถานการณ์ หรือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย/ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ต่อไป 
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