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บทสรุ ปผู้บริ หาร
บทที่ 1 บทนา
1.1 เหตุผลความจาเป็ น
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1.4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
1.5 วิธีการดาเนินการวิจยั และสถานที่ทาการเก็บข้อมูล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อผลการวิจยั สู่ กลุ่มเป้ าหมาย
1.8 ผลสาเร็ จและความคุม้ ค่าของการวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที่ 2 สวัสดิการสั งคมและสั งคมผู้สูงอายุ
2.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม
2.2 ปรัชญาของสวัสดิการสังคม
2.3 แนวคิดด้านสวัสดิการสังคม
2.4 องค์ประกอบของสวัสดิการสังคม
2.5 รู ปแบบของสวัสดิการสังคม
2.6 ความครอบคลุมของสวัสดิการสังคม
2.7 ความสาคัญของสวัสดิการสังคม
2.8 ปัญหาของการจัดสวัสดิการในปัจจุบนั
2.9 ปั ญหาโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
2.10 บทสรุ ปและขอบเขตของสวัสดิการสังคมในงานวิจยั
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2-9
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2-13
2-18
2-19
2-27
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บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม
3.1 ทบทวนวรรณกรรมในประเทศ
3.2 ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ
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บทที่ 4 รายจ่ ายด้ านสวัสดิการสั งคมของภาคสาธารณะ
4.1 โครงสร้างประชากรไทยเมื่อเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
4.2 รายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล
4.2.1 สวัสดิการสาหรับประชาชนทัว่ ไป
4.2.2 สวัสดิการสาหรับลูกจ้างโครงการประกันสังคม (กองทุนประกันสังคม 4 กรณี )
4.2.3 สวัสดิการสาหรับข้าราชการ
4.2.4 สวัสดิการสาหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.2.5 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 รายจ่ายสวัสดิการชราภาพ
4.3.1 สวัสดิการสาหรับประชาชนทัว่ ไป
4.3.2 สวัสดิการสาหรับลูกจ้างโครงการประกันสังคม (กองทุนประกันสังคม 2 กรณี )
4.3.3 สวัสดิการสาหรับแรงงานนอกระบบ
4.3.4 สวัสดิการสาหรับข้าราชการ
4.3.5 สวัสดิการสาหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.3.6 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.4 รายจ่ายสวัสดิการการศึกษา
4.4.1 สวัสดิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4.2 กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กยู้ มื ที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต
4.4.3 สวัสดิการด้านการศึกษาอื่นที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.4.4 สวัสดิการการศึกษาของบุตรข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
4.4.5 สวัสดิการสาหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.4.6 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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บทที่ 5 สวัสดิการสั งคมกับภาระทางการคลัง
5.1 ประมาณการภาระทางการคลังของภาคสาธารณะ
5.1.1 ภาระทางการคลังของรัฐบาล
5.1.2 ภาระทางการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
5.1.3 ภาระทางการคลังจากสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ
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5.2 ภาระทางการคลังและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
5.2.2 สวัสดิการด้านการชราภาพ
5.2.3 สวัสดิการด้านการศึกษา

บทที่ 6 บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งระบบสวัสดิการ
6.3 ข้อจากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
หนังสื ออ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถามรายจ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ
ภาคผนวกที่ 2 แบบสอบถามรายจ่ายสวัสดิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 3 ประมาณการรายจ่ายสวัสดิการภาคสาธารณะ ปี งบประมาณ 2557 - 2576
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สารบัญตาราง
เรื่อง
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ตารางที่ 2.1 ความครอบคลุมของสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 2.2 สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปี 2550-2554
ตารางที่ 2.3 การเข้าถึงบริ การที่รัฐจัดให้จาแนกตามคนจนและคนไม่จน
ตารางที่ 2.4 ประชากรสู งอายุ ปี พ.ศ. 2533 – 2573
ตารางที่ 2.5 ขอบเขตของสวัสดิการสังคมในงานวิจยั
ตารางที่ 3.1 ชุดข้อเสนอด้านสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560 ของ TDRI
ตารางที่ 3.2 ภาพรวมงบประมาณภาครัฐสาหรับชุดสวัสดิการที่ 1-4
ตารางที่ 3.3 ประมาณการรายได้รัฐบาลปี งบประมาณ 2554 – 2560
ตารางที่ 4.1 ประมาณการจานวนประชากร
ตารางที่ 4.2 ประมาณการโครงสร้างประชากร
ตารางที่ 4.3 สัดส่ วนประชากรในระบบประกันสุ ขภาพหลักที่จดั โดยรัฐ พ.ศ. 2554
ตารางที่ 4.4 สถิติชีพสาหรับบางประเทศ พ.ศ. 2551
ตารางที่ 4.5 งบประมาณของระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
ตารางที่ 4.6 โครงสร้างอัตราเหมาจ่ายรายหัว
ตารางที่ 4.7 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมาณ 2552 – 2554
ตารางที่ 4.8 การแบ่งผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
ตารางที่ 4.9 อัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ตารางที่ 4.10 งบประมาณของกองทุนประกันสังคม ปี งบประมาณ 2546 – 2556
ตารางที่ 4.11 อัตราการขยายตัวของ CSMBS และอัตราการขยายตัวของงบประมาณรายจ่ายแยกตามช่วงเวลา
ตารางที่ 4.12 รายจ่ายของระบบ CSMBS แยกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 4.13 สัดส่ วนจานวนผูป้ ่ วยและสัดส่ วนค่ารักษาพยาบาลแยกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 4.14 ประมาณการจานวนผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมดของระบบ CSMBS
ตารางที่ 4.15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมาณ 2552 – 2554
ตารางที่ 4.16 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ปี 2550 – 2554
ตารางที่ 4.17 ภาพรวม ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
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ตารางที่ 4.18 จานวนประชากรสู งอายุ ปี พ.ศ. 2553 – 2576
ตารางที่ 4.19 งบประมาณของกองทุนประกันสังคม ปี งบประมาณ 2546 – 2556
ตารางที่ 4.20 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก กอช.
ตารางที่ 4.21 เปรี ยบสิ ทธิ ประโยชน์ระหว่างข้างราชการระบบเดิมและข้าราชการสมาชิก กบข.
ตารางที่ 4.22 เงินประเดิม ปี 2540 – 2554
ตารางที่ 4.23โครงสร้างประชากรในช่วง 2540 – 2549 และ 2552 – 2554
ตารางที่ 4.24 เปรี ยบเทียบวงเงินงบประมาณและรายจ่ายจริ ง รายจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
ปี งบประมาณ 2549-2554
ตารางที่ 4.25 อัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่นตามประเภท อปท.
ตารางที่ 4.26 สัดส่ วนรายได้ที่จดั เก็บเองและรัฐจัดสรรให้ของ อปท.
ตารางที่ 4.27 รู ปแบบสวัสดิการชราภาพของรัฐวิสาหกิจ
ตารางที่ 4.28 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการชราภาพของรัฐวิสาหกิจ ปี 2550 – 2554
ตารางที่ 4.29 อัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสารองเลี้ยงชีพไทย
ตารางที่ 4.30 ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
ตารางที่ 4.31 จานวนประชากรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย (ช่วงอายุ 3 – 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2553 – 2576
ตารางที่ 4.32 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 4.33 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านการศึกษาของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมาณ 2552 – 2554
ตารางที่ 4.34 เพดานอัตราเงินบารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนที่สามารถเบิกได้
ตารางที่ 4.35 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านการศึกษาของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมาณ 2552 – 2554
ตารางที่ 4.36 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตรของรัฐวิสาหกิจ ปี 2550 – 2554
ตารางที่ 5.1 สรุ ปค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ
ตารางที่ 5.2 ประมาณการภาระการคลังของรายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตารางที่ 5.3 รู ปแบบของสวัสดิการด้านการชราภาพในระบบต่าง ๆ
ตารางที่ 5.4 เปรี ยบเทียบอายุเกษียณในประเทศต่าง ๆ
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แผนภูมิที่ 2.1 รายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษาต่อ GDP และสัดส่ วนคนที่เข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของไทย
เปรี ยบเทียบกับประเทศกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก
แผนภูมิที่ 4.1 สัดส่ วนของรายจ่ายด้านสุ ขภาพที่จ่ายโดยผูใ้ ช้บริ การ (Out-of-pocket payment)
ต่อรายจ่ายด้านสุ ขภาพทั้งหมด
แผนภูมิที่ 4.2 สัดส่ วนงบบุคลากรและงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
ต่องบประมาณของระบบ UC
แผนภูมิที่ 4.3 อัตราการขยายตัวของงบประมาณของกองทุนฯ เทียบกับอัตราเหมาจ่ายรายหัว
แผนภูมิที่ 4.4 สัดส่ วนของงบดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ต่ออัตราเหมาจ่ายรายหัว
แผนภูมิที่ 4.5 จานวนประชากรในระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
แผนภูมิที่ 4.6 ประมาณการภาระทางการคลังของระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
แผนภูมิที่ 4.7 การประมาณการภาระงบประมาณ กรณี สวัสดิการด้านสาธารณสุ ขที่ อปท.
จัดหาให้ประชาชนในพื้นที่
แผนภูมิที่ 4.8 ผลการประมาณการภาระทางการคลังจากการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4 กรณี
ปี 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.9 ผลการประมาณการฐานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคม 4 กรณี
แผนภูมิที่ 4.10 รายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประจาปี งบประมาณ 2536-2554
แผนภูมิที่ 4.11 อัตราการขยายตัวของ CSMBS และอัตราการขยายตัวของงบประมาณรายจ่าย
แผนภูมิที่ 4.12 อัตราการพึ่งพิงของผูส้ ู งอายุต่อประชากรวัยทางาน 100 คน
แผนภูมิที่ 4.13 อายุขยั โดยเฉลี่ยของประชากรไทย
แผนภูมิที่ 4.14 สัดส่ วนค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกเทียบกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ในระบบ CSMBS
แผนภูมิที่ 4.15 ประมาณการภาระทางการคลังของระบบ CSMBS
แผนภูมิที่ 4.16 ผลการประมาณการภาระทางการคลังจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน อปท.
แผนภูมิที่ 4.17 ประมาณการพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และผูอ้ าศัยสิ ทธิ
แผนภูมิที่ 4.18 ประมาณการค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
แผนภูมิที่ 4.19 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556

2-22
4-6
4-11
4-12
4-16
4-17
4-18
4-21
4-26
4-27
4-29
4-29
4-35
4-36
4-39
4-44
4-47
4-51
4-52
4-55

ช

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
เรื่อง

หน้ า

แผนภูมิที่ 4.20 จานวนประชากรสู งอายุ ปี พ.ศ. 2553 – 2576
แผนภูมิที่ 4.21 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพสู งอายุ ปี พ.ศ. 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.22 ผลการประมาณการภาระทางการคลังจากการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2 กรณี ปี 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.23 ผลการประมาณการฐานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
แผนภูมิที่ 4.24 ผลการประมาณการภาระทางการคลังจากกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.25 สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน 2540 – 2553 (บาท)
แผนภูมิที่ 4.26 เงินสารอง ปี 2544 – 2554
แผนภูมิที่ 4.27 เงินสมทบและชดเชย
แผนภูมิที่ 4.28 งบประมาณรายจ่ายเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชย ปี 2540 – 2555
แผนภูมิที่ 4.29 ประมาณการเงินสารอง กบข. ปี 2555-2576
แผนภูมิที่ 4.30 สัดส่ วนสมาชิก กบข. ต่อจานวนประชากรทั้งหมดในช่วง 2543 – 2549
และ 2552 – 2554 และประมาณการในช่วง 2556 – 2576
แผนภูมิที่ 4.31 ประมาณการจานวนสมาชิก กบข. ระหว่างปี 2556 – 2575
แผนภูมิที่ 4.32 รายจ่ายสมทบต่อหัวระหว่าง 2541 – 2554 และประมาณการรายจ่าย
เงินสมทบต่อหัวปี 2556 – 2575
แผนภูมิที่ 4.33 ประมาณการรายจ่ายเงินสมทบในช่วงปี 2555 – 2576
แผนภูมิที่ 4.34 รายจ่ายเงินชดเชยต่อหัว 2541 – 2554 และประมาณการในช่วง 2555 - 2576
แผนภูมิที่ 4.35 ประมาณการรายจ่ายเงินชดเชยในช่วงปี 2555 – 2576
แผนภูมิที่ 4.36 ประมาณการรายจ่ายเงินสารอง สมทบ ชดเชยในช่วงปี 2555 – 2576
แผนภูมิที่ 4.37 งบประมาณรายจ่ายหมวดงบกลาง ประเภทเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ
แผนภูมิที่ 4.38 รายจ่ายเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญข้าราชการ ปี 2549-2554
แผนภูมิที่ 4.39 จานวนผูร้ ับเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญข้าราชการ ปี 2546-2555
แผนภูมิที่ 4.40 ประมาณการจานวนผูร้ ับเบี้ยหวัด
แผนภูมิที่ 4.41 ประมาณการเงินเบี้ยหวัดต่อหัว
แผนภูมิที่ 4.42 ประมาณการรายจ่ายเงินเบี้ยหวัด
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แผนภูมิที่ 4.43 ประมาณการจานวนผูร้ ับบาเหน็จ
แผนภูมิที่ 4.44 ประมาณการเงินบาเหน็จต่อหัว
แผนภูมิที่ 4.45 ประมาณการรายจ่ายเงินบาเหน็จ
แผนภูมิที่ 4.46 ประมาณการจานวนผูร้ ับบานาญ
แผนภูมิที่ 4.47 ประมาณการเงินบานาญต่อหัว
แผนภูมิที่ 4.48 ประมาณการรายจ่ายเงินบานาญ
แผนภูมิที่ 4.49 ประมาณการจานวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
แผนภูมิที่ 4.50 ประมาณการเงินเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อหัว
แผนภูมิที่ 4.51 ประมาณการรายจ่ายเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
แผนภูมิที่ 4.52 ประมาณการเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ปี 2555-2576
แผนภูมิที่ 4.53 ผลการประมาณการภาระทางการคลังของ อปท. ในการส่ งเงินสมทบ
เข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
แผนภูมิที่ 4.54 ประมาณการจานวนพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
แผนภูมิที่ 4.55 ประมาณการค่าใช้จ่ายสวัสดิการชราภาพ
แผนภูมิที่ 4.56 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภูมิที่ 4.57 จานวนประชากรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย (ช่วงอายุ 3 – 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2553 – 2576
แผนภูมิที่ 4.58 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แก่ประชากรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย (3 – 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2557 - 2576
แผนภูมิที่ 4.59 งบประมาณที่ได้จดั สรรให้กบั กยศ. และ กรอ. ปี งบประมาณ 2546-2555
แผนภูมิที่ 4.60 ประมาณการเงินให้กยู้ มื ต่อหัวและเงินให้กยู้ มื 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.61 สัดส่ วนภาระงบประมาณต่อเงินให้กยู้ มื 2539 – 2556 และ
ประมาณการในช่วง 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.62 ประมาณการภาระงบประมาณ กยศ. และ กรอ. ในช่วง 2557 – 2576
แผนภูมิที่ 4.63 การประมาณการภาระงบประมาณ กรณี สวัสดิการด้านการศึกษาที่ อปท. จัดหา
ให้ประชาชนในพื้นที่
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แผนภูมิที่ 4.64 จานวนผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานของรัฐ 2556 – 2576
แผนภูมิที่ 4.65 รายจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐต่อหัว 2552 – 2576
แผนภูมิที่ 4.66 งบประมาณเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 2556 – 2576
แผนภูมิที่ 4.67 ผลการประมาณการภาระทางการคลังจากสวัสดิการด้านการศึกษาของพนักงาน อปท.
แผนภูมิที่ 4.68 ประมาณการค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร
แผนภูมิที่ 5.1 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการของภาคสาธารณะใน 20 ปี ข้างหน้า
(ปี งบประมาณ 2557-2576)
แผนภูมิที่ 5.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการใน 20 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ 2557-2576)
แผนภูมิที่ 5.3 ประมาณการสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการต่อ GDP ใน 20 ปี ข้างหน้า
(ปี งบประมาณ 2557-2576): กรณี เศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัวร้อยละ 4.5
แผนภูมิที่ 5.4 ประมาณการสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการต่อ GDP ใน 20 ปี ข้างหน้า
(ปี งบประมาณ 2557-2576): กรณี เศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัวร้อยละ 2.5
แผนภูมิที่ 5.5 ภาระทางการคลังจากเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่จดั ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
แผนภูมิที่ 5.6 ประมาณการสัดส่ วนประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ เทียบกับจานวนประชากรทั้งหมด
แผนภูมิที่ 5.7 ประมาณการสัดส่ วนประชากรภายใต้ระบบประกันสุ ขภาพแต่ละระบบ
แผนภูมิที่ 5-8 อัตราการขยายตัวของภาระการคลังในระบบประกันสุ ขภาพต่าง ๆ
แผนภูมิที่ 5.9 แผนผังการกระจายความเสี่ ยงในระบบประกันสุ ขภาพ
แผนภูมิที่ 5.10 โครงสร้างองค์กรกลางที่ทาหน้าที่กากับดูแลทางการเงินและการเจรจาต่อรอง
แผนภูมิที่ 5.11 ภาระทางการคลังและผลการประมาณการของสวัสดิการด้านการชราภาพ
ปี งบประมาณ 2551 – 2576
แผนภูมิที่ 5.12 ผลการประมาณการภาระทางการคลังของสวัสดิการด้านการศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2576
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงสร้ า งประชากรของประเทศไทยที่ กาลังเข้า สู่ ป ระเทศสัง คมผูส้ ู ง อายุ ประกอบกับ
นโยบายด้านสวัสดิ การสังคมและโครงการประชานิ ยมของรั ฐบาลที่ เพิ่มมากขึ้ นล้วนเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ส่งผลให้ภาระงบประมาณของรัฐบาลในการจัดให้มีโครงการสวัสดิการสังคมจะเพิ่มขึ้นทุกปี
และยากในการปรับลด ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่จะเป็ นฐานภาษีของประเทศมีแนวโน้มลดลง
จึ ง เป็ นประเด็ น ที่ ก ัง วลว่า สถานการณ์ ดัง กล่ า วจะส่ ง ผลต่ อ ความยัง่ ยื น ทางการคลัง และท าให้
โครงสร้ างรายได้และรายจ่ ายของรั ฐบาลมี ความไม่ สมดุ ลมากขึ้ น อย่า งไรก็ ดี ที่ ผ่า นมายัง ไม่ มี
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวอย่างตรงประเด็น ประกอบกับการรวบรวมและวิเคราะห์รายจ่ายด้าน
สวัสดิการของประเทศในภาพรวมที่สามารถสะท้อนสถานการณ์การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุยงั มีค่อนข้าง
จากัด รวมทั้งขาดภาพรวมที่ บู รณาการรายจ่ ายของภาคสาธารณะซึ่ งประกอบด้วย รั ฐบาล องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ดังนั้น การศึกษาวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายจ่ายด้านสวัสดิ การสังคมของภาค
สาธารณะ ประกอบด้วย รัฐบาล อปท. และรั ฐวิสาหกิ จ เพื่อวิเคราะห์ และประมาณการรายจ่ายด้าน
สวัสดิ การสั งคมของภาคสาธารณะในช่ วง 20 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ 2557-2576) ที่ จะได้รั บ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ ง จัดระบบสวัสดิการ
สังคมภาคสาธารณะในภาพรวมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ทั้งนี้ การศึกษานี้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามกับ
อปท. และรัฐวิสาหกิ จ และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากบทความวิชาการ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของสวัสดิการสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สวัสดิ การด้านการรักษาพยาบาล ด้านการดูแลผูส้ ู งอายุ และด้าน
การศึกษา นอกจากนั้น ยังได้แบ่งสวัสดิ การในมิติของภาระงบประมาณ ได้แก่ ภาระทางการคลังที่
รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกปี รายจ่ายของรัฐวิสาหกิ จ ซึ่ งจะส่ งผลผ่านการนาส่ งรายได้ให้รัฐ
และ/หรื อ การรับเงินอุดหนุนจากรัฐ และรายจ่ายของ อปท. ที่รับภาระโดยรายได้ของ อปท. เอง
ในส่ วนของการประมาณการรายจ่ายสวัสดิการสังคมจะใช้ขอ้ มูลรายจ่ายในแต่ละรายการของ
โครงการที่ มี อยู่เดิ ม ประกอบกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น จานวน และค่ าใช้จ่ายต่อหัวของกลุ่ มผูร้ ั บ
ประโยชน์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ในส่ วนของข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิ รูปการคลังจะใช้แนวคิ ด
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เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงทางการคลัง การส่ งเสริ มความยัง่ ยืนทางการคลัง การสร้างวินยั ทางการ
คลัง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความเท่าเทียม ควบคู่กบั การอ้างอิงประสบการณ์จากต่างประเทศ
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่
1) ประมาณการประชากรในช่ วงระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า (ปี 2557-2576) จะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 68.1 ล้านคนในปี 2556 เป็ น 73.6 ล้านคนในปี 2576 และโครงสร้าง
อายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ แบบสมบูรณ์ในปี 2567โดยสัดส่ วนของ
ประชากรวัยทางาน (อายุ 20-59 ปี ) ต่อประชากรรวมจะลดลงต่อเนื่ องจากร้อยละ 60.6 ในปี 2556
เหลือเพีย งร้อยละ 49.7 ในปี 2576 ในขณะที่สัดส่ วนประชากรผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ต่อประชากร
รวม จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.4 เป็ นร้อยละ 25.8
2) ภาระทางการคลังจากสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะในช่วงระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า
มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อเนื่ อ งทุ ก ปี โดยเพิ่ ม ขึ้ นจาก 707,724 ล้า นบาท ในปี 2556 เป็ น 2,221,945
ล้านบาท ในปี 2576 เพิ่มขึ้นเฉลี่ ยร้อยละ 5.9 ต่อปี และส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายของรัฐบาล ทั้งนี้ หาก
เปรี ยบเทียบรายจ่ายสวัสดิ การสังคมของรั ฐบาลต่อ GDP ภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่าเศรษฐกิ จไทย
สามารถขยายตัวได้ในระดับ 7.5 ภาระทางการคลังของรัฐบาลจะยัง อยูใ่ นระดับที่สามารถรองรับได้
แต่ความเสี่ ยงทางการคลังจะเพิ่มมากขึ้น หาก (1) เศรษฐกิจขยายตัวในระดับที่ต่ากว่าข้อสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ และ (2) รัฐบาลมีนโยบายเพิม่ รายจ่ายสวัสดิการในด้านอื่น ๆ
3) รายจ่ายสวัสดิการด้านการดูแลผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย เงินเบี้ยยังชี พคนชรา เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร) เงินอุดหนุนกองทุนการออมแห่ งชาติ
เงิ นเบี้ ยหวัด บาเหน็ จ บานาญ ข้า ราชการ และเงิ น สมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 249,429 ล้า นบาทในปี 2556 เป็ น
1,208,096 ล้านบาท ในปี 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี
4) รายจ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย โครงการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย) และ
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 220,271 ล้านบาท ในปี
2556 เป็ นปี ละ 581,059 ล้านบาท ในปี 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี
5) รายจ่ า ยในกลุ่ ม สวัส ดิ ก ารด้านการศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้วยการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน เงิ น
สมทบกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กยู้ ืมที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ นจาก
110,341 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น 198,083 ล้านบาท ในปี 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งระบบสวัสดิการในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย
1) ด้านสวัสดิการชราภาพ ได้แก่ ควรปรับเพิ่มอายุเกษียณของแรงงาน ควรปรับปรุ งการจ่าย
ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม 2 กรณี ให้มีความสอดคล้องกับรายรับจากเงินสมทบ ควรปรับ
เพิ่มอัตราเงิ นสมทบ และเพดานเงิ นเดือนที่ใช้ในการคานวณเงิ นสมทบ และควรส่ งเสริ มบทบาทของ
ประชาชนให้ออมเงินในช่วงที่ยงั ทางานอยู่
2) สวัสดิการรักษาพยาบาล: ควรควบคุ มรายจ่ายโดยยืดถื อหลักการกระจายความเสี่ ยง และ
การสร้ างความเท่าเทียม ควรจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกากับดูแลทางการเงินและเจรจาต่อรองในการซื้ อ
บริ การจากสถานพยาบาลต่าง ๆ และควรส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
3) สวัสดิการด้านการศึกษา: ควรเพิ่มคุณภาพของการศึกษาควบคู่ไปกับการวางแผนการผลิต
บุคลากร ควรควบรวม กยศ. และ กรอ. ให้เป็ นกองทุนเดียว และควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ และ
ภาคเอกชน มีบทบาทในการกาหนดสาขาวิชาที่เป็ นที่ตอ้ งการ
ข้อจากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) การศึกษาวิจยั นี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงสวัสดิการสังคมที่ ไม่เชื่ อมโยงกับสังคมผูส้ ู งอายุ เช่ น
โครงการเบี้ ยยังชี พผูพ้ ิ การ โครงการเบี้ ยยังชี พผูป้ ่ วยเอดส์ และโครงการที่ คาบเกี่ ยวกับเรื่ องของ
สวัสดิ การในด้านอื่ นๆ เช่ น สวัสดิ การที่ อยู่อาศัยส าหรั บผูม้ ี รายได้น้อย การรั บจาน าผลผลิ ตทาง
การเกษตร การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร และการอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย เป็ นต้น
นอกจากนั้น การวิเคราะห์และประมาณการภาระทางการคลังอยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติฐานที่วา่ รัฐบาลไม่มี
การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบของสวัสดิ การอย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งไม่มีการดาเนิ นโครงการ
สวัสดิการที่เชื่อมโยงกับสังคมผูส้ ู งอายุเพิม่ เติมจากปั จจุบนั
2) การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ ครอบคลุ ม ช่ ว งระยะเวลาที่ ป ระเทศไทยได้เ ปลี่ ย นผ่า นเข้า สู่ สั ง คม
ผูส้ ู งอายุแล้ว อย่างไรก็ดี ภาวะสังคมผูส้ ู งอายุจะยังคงอยู่ต่อเนื่ องไปอีกระยะเวลาหนึ่ ง ดังนั้น ควร
ศึกษาเพิ่มเติมโดยขยายระยะเวลาในการศึกษาให้ครอบคลุมวัฏจักรของสังคมผูส้ ู งอายุ
3) นอกจากเรื่ อ งภาระทางการคลัง แล้ว ควรจะมี ก ารศึ ก ษาวิเคราะห์ เ รื่ อ งคุ ณ ภาพของ
สวัสดิ การด้วย เพื่อดู ว่า การใช้จ่ายเงิ นของภาคสาธารณะคุ ม้ ค่า หรื อไม่ โดยอาจเปรี ยบเที ยบกับ
ตัวชี้ วดั ต่างๆ เช่น ดัชนี การพัฒนามนุ ษย์ เป็ นต้น รวมทั้งวิเคราะห์ระดับของสวัสดิ การที่เหมาะสม
กับสังคมไทยด้วย
4) การศึกษาวิจยั นี้ ไม่ได้ครอบคลุ มถึ งการประมาณการฐานะทางการเงิ นในอนาคตของ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น และกรุ งเทพมหานคร ประกอบกับ อปท. มีจานวน
มาก และมีความแตกต่างกันในด้านฐานะการคลังค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติม
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ในส่ วนของภาระทางการคลังของสวัสดิการสังคมที่ดาเนินการโดย อปท. ซึ่ งรวมถึงความยัง่ ยืนของ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่นด้วย
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Executive Summary
Nowadays, aging society in Thailand has gradually revealed. Elder population is
disproportionately expanding, while labor force is shrinking. Demographically, Thailand will
soon become an aged society in which productivity tends to be eroded over time. At the same
time, larger proportion of elderly means fiscal burden for entitlement programs, i.e. healthcare
and pension, substantially increases. The fact that the government continuously introduces several
populist policies exacerbates the problem. Hence, the issue of long-term fiscal sustainability, as
reflected by an imbalance between government revenue and expenditure, arises. However, there
are relatively few literatures concerning the impact of aged society on public welfare expenditures
in Thailand.
Hence, this study is a pioneering work in an attempt to analyze the Thai public
sector’s burden derived from entitlement programs and welfare expenditures. Such public
expenditures are collected and projected over the next 20 years (Year 2014 – 2033) given the
change in Thailand’s demographic structure. The ultimate goal of this study is nevertheless, to
give policy recommendations to enhance the effectiveness of public welfare system.
Primary data used in this study are obtained from Comtroller’s General
Department’s database, as well as questionnaires filled by state-owned enterprises (SOEs) and
local authorities. In addition, secondary data from various sources are utilized. This study
categorizes public welfare into 3 main programs; healthcare; elderly-related welfares; and
education. In addition, on the financial front this study attempts to distinguish sources of funding
for each type of welfare, i.e. government budget, SOEs’ cash flow, or local authorities.
Regarding the projection of fiscal burden, it is projected based on current overhead
expenditures for each program adjusted by number of beneficiaries and inflation. Policy
recommendations will then be developed in line with fiscal risk management and fiscal discipline
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framework in order to enhance efficiency, sustainability and equality of public welfare.
Furthermore, international experience proves very fruitful in the regard.

The result of this study can be summarized as follows:
1.) Number of population will steadily expand for the whole period of study (Year 2014 –
2033) from 68.1 million in year 2013 to 73.6 million in year 2033. Demographic
structures are gradually changing such that Thailand enters the stage of aged society in
Year 2024. The ratio of population aged between 20- 54 to total population drops
drastically from 60.6% in Year 2013 to 49.7% in Year 2033. Meanwhile, that ratio of
population aged over 60 to total population almost doubles from 13.4% of total
population in Year 2013 to 25.8% in Year 2033.
2.) For the next 20 years, fiscal burden from public welfare system continuously builds up
from 707,724 million Baht in 2013 to 2,221,945 million Baht in 2033, equivalent to 5.9%
average annual growth rate, most of which will be financed by central government
budget. Assuming the Thai economy nominally grows at 7.5% per year, the fiscal burden
can well be accommodated. However, if the economy grows at a slower pace than
assumed, and additional entitlement programs are introduced, the government will be
confronted with a riskier fiscal perspective.
3.) Elderly-related welfare expenditures compose of (1) Elderly Allowances Program;
(2) contributions to Social Security Fund; (3) subsidies to National Savings Fund;
(4) Civil Servant’s Pension; and (5) contributions to Civil Servant's Pension and
Retirement Benefit Fund are on an increasing trend. They are expected to grow from
249,429 million Baht in Year 2013 to 1,208,096 million Baht in Year 2033 or 8.2%
average annual growth rate.
4.) Healthcare expenditures consisting of (1) Universal Coverage Healthcare Program; (2)
contributions to Social Security Fund; and (3) Civil Servant Medical Benefit Scheme will
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be expanding from 220,271 million Baht in Year 2013 to 581,053 million Baht in Year
2033, resulting 5.0% average annual growth rate.
5.) Education– related expenditures welfare covering (1) compulsory education and (2)
subsidies to Student Loan Fund (3) Civil Servant’s Child Benefits Scheme will be
escalating from 110,341 in 2013 to 198,083 in 2033, which is equal to 3.0% average
annual growth rate.
Policy Recommendations
1.) Elderly-related welfares: extending the retirement age; matching Social Security Fund’s
pension benefit payments with flows of contribution (to the retirement and child
allowances fund under Social Security Fund) by increasing the rate of contribution, as
well as lifting the restriction on income ceiling; and promoting voluntary savings during
the productive period in individuals’ life cycle.
2.) Healthcare: controlling growth in healthcare expenditures by pooling risks; standardizing
healthcare benefits among 3 state-financed healthcare schemes; setting up an overseer
organization to manage all state-financed healthcare schemes’ financial resources
including collective procurement; and emphasizing health promotion and prevention.
3.) Education-related welfares: improving the quality of education system including
manpower planning, combining the two Student Loan Funds, and allowing all
stakeholders including the private sector to take part in designing academic curricular.
Limitation of the Study and Further Areas of Research
1.) This study is mainly concerned on the impact of aging society on public welfare
expenditure. So non age-related welfares, i.e. Disables Allowance Program, H.I.V.
Patient Allowance Program, the rice pledging scheme and the housing scheme for lowincome people, are excluded from the study. Furthermore, this study assumes there is no
new entitlement program for the whole period of projection.
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2.) Although this study covers the period in which Thailand enters the stage of aged society,
the projection is not long enough to reflect the whole cycle of aging cohort. Further study
on this issue is highly encouraged.
3.) Apart from the fiscal burden issue, issues regarding the effectiveness of public welfare
expenditures would be interesting subjects for further research. Human Development
Index can be used to evaluate the effectiveness of such expenditures, as well as the
appropriate level of public welfare expenditures in Thailand.
4.) This study excludes from the projection Local Authorities’ Pension Fund, including
BMA’s Pension Fund. Hence, a study concerning LAO’s fiscal burden arising from
public welfare programs, as well as the sustainability of LAO’s Pension Fund will
substantially contribute to the field.

บทที่ 1
บทนำ
1.1 เหตุผลควำมจำเป็ น
จากโครงสร้ างประชากรของประเทศไทยที่ กาลัง เข้า สู่ ป ระเทศสัง คมผูส้ ู งอายุ โดยจาก
การประมาณของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) คาดว่าจะเข้า
สู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ในปี 25671 ประกอบกับที่ผา่ นมารัฐบาลได้มีนโยบายในด้านสวัสดิการ
ต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านประกันรายได้ และประกันการว่างงาน
เป็ นต้น นอกจากนี้ การที่ฝ่ายการเมืองเริ่ มให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายในลักษณะที่เป็ นโครงการประชานิยม
เช่ น อดี ตนายกรั ฐมนตรี (นายอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี วะ) มี นโยบายในการสร้ างสั งคมไทยให้เป็ นสังคม
สวัสดิ การในปี 2559 และการปรับเพิ่มเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุในรัฐบาลปั จจุบนั ล้วนส่ งผลให้รายจ่ายด้าน
สวัสดิการของรัฐบาลซึ่ งส่ วนมากเป็ นรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ และยากในการปรับลด โดยจาก
การศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยพบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดระบบสวัสดิการ
จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 12-14.2 ของงบประมาณในแต่ละปี 2
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวโน้มของรายจ่ายด้านสวัสดิการของ
ประเทศในภาพรวม และมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอที่จะสะท้อนสถานการณ์การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ในอี กประมาณ 12 ปี ข้างหน้ายังมี ค่อนข้างจากัด รวมทั้งขาดภาพรวมที่ บู รณาการรายจ่ายของภาค
สาธารณะซึ่ งประกอบด้วย รัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสวัสดิ การสั งคมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่ งอาจทาให้การวางแผนนโยบายการคลังในภาพรวม
ขาดประสิ ทธิ ภาพและซ้ าซ้อน เนื่ องจาก อปท. และรั ฐวิสาหกิ จมี บทบาทในการดาเนิ นนโยบาย
สาธารณะมากขึ้ น เป็ นล าดับ ตามการกระจายอ านาจทางการคลัง และการส่ ง เสริ ม บทบาทให้
รัฐวิสาหกิจดาเนินโครงการต่าง ๆ มากขึ้น

1

มีสดั ส่ วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรื ออายุ 65 ปี ขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากร ฯ
2
จากรายงานการออกแบบระบบสวัสดิการถ้วนหน้าภายในปี 2560 (กรอบแผนปฏิบตั ิการการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าปี 2560) โดย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 6 กันยายน 2553
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1) เพื่อรวบรวมรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะ ประกอบด้วย รัฐบาล อปท.
และรัฐวิสาหกิจ
2) เพื่อวิเคราะห์และประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะในช่วง 20 ปี
ข้างหน้า ที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของประเทศไทย
3) เพื่ อเสนอแนะแนวทางในการปรั บปรุ ง จัดระบบสวัส ดิ ก ารสังคมภาคสาธารณะใน
ภาพรวมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
โครงการวิจยั นี้ เป็ นการรวบรวม และวิเคราะห์ รายจ่ายสวัสดิ การรวมของภาคสาธารณะ
ซึ่ งประกอบด้วยรัฐบาล อปท. และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทราบถึ งภาพรวมรายจ่ายด้านสวัสดิการของ
ประเทศที่ได้จดั สรรให้กบั ประชาชนในประเทศอย่างเท่าเทียม ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานในการประมาณการ
รายจ่ายของภาคสาธารณะในช่ วง 20 ปี ข้างหน้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มของ
จานวนผูส้ ู งอายุเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถ
กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งรายจ่ายด้านสวัสดิการทั้งระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน
1.4 กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย
สวัสดิการสังคมเป็ นสวัสดิ การที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชน
ตั้งแต่ครรภ์มารดาจวบจนสิ้ นชีวติ โดยการดูแลช่วยเหลือมีองค์ประกอบหลักสองส่ วนคือ การรับประกัน
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและการช่ วยเหลื อในยามตกยาก ซึ่ งทั้งสองอย่างต้องทาอย่างมี ระบบ ต่อเนื่ อง และ
สม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี สามารถจัดการกับความเสี่ ยงต่างๆได้3
อย่างไรก็ดี การจัดให้มีสวัสดิการทางสังคมจาเป็ นต้องมีการใช้จ่ายเงิน ซึ่ งจะทาให้เกิดภาระ
ทางการคลังขึ้น โดยภาระทางการคลัง หมายถึง ภาระหรื อหนี้ ที่รัฐบาลจะต้องหรื ออาจจะต้องชาระคืน
โดยจ่ายจากเงินงบประมาณเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ นั ขึ้น ซึ่ งภาระทางการคลังมักจะเป็ นสาเหตุส่วนใหญ่

3

นิยามโดยดร. อัมมาร สยามวาลา และดร. สมชัย จิตสุชนจากแนวคิดของ ดร. ป๋ วย อึ้ งภากรณ์ เรื่ องจากครรภ์มารดาถึ งเชิ งตะกอน
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ของการเกิดความเสี่ ยงทางการคลัง และจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการคลังของรัฐบาล โดยอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรื อมีความน่าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์น้ นั ขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็ นการจากัดและบริ หารภาระทางการคลังดังกล่าว รัฐบาล และภาคสาธารณะ
จาเป็ นจะต้องมีวินยั ทางการคลัง โดยการที่จะรักษาวินยั ทางการคลังนั้น รัฐบาลจะต้องควบคุมดูแล
ผลการดาเนินงานทางการคลัง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ กฎหมายหรื อเป้ าหมายที่รัฐบาล
ได้กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งหลักเกณฑ์หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น อาจกาหนดในรู ปเพดานตัวชี้ วดั
เชิงตัวเลข หรื อแนวทางในการบริ หารการดาเนินงาน ทั้งนี้ หากหลักเกณฑ์หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ต้ งั ไว้
ตามความเหมาะสม และรัฐบาล และภาคสาธารณะได้ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ก็จะนาไปสู่ ความยัง่ ยืน
ทางการคลังได้
จากแนวคิดที่กล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิ ดที่สาคัญสาหรั บการศึ กษาวิจยั
ครั้งนี้ ได้ดงั นี้
1) กรอบแนวคิ ด ในการก าหนดรายจ่ า ยด้า นสวัส ดิ ก าร จะอ้า งอิ ง รายจ่ า ยด้า น
สวัสดิ การสังคมที่ ภาคสาธารณะได้ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ รายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการให้
การรักษาพยาบาล การศึกษา การช่วยเหลือด้านรายได้ และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่มีแนวโน้มว่าจะมีข้ ึนตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) โดยจะพิจารณา
คัดเลื อกโครงการที่นามาใช้ในการศึกษาวิจยั จากโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุของประเทศไทย ทั้งทางตรง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจานวนผูส้ ู งอายุ ที่ส่งผลต่อสวัสดิการ
ประเภทเงินบาเหน็จบานาญ และการรักษาพยาบาล และทางอ้อม เช่น ผลกระทบต่อผลิ ตภาพของ
ประเทศจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งนาไปสู่ ความจาเป็ นในการพัฒนาการศึกษาหรื อประสิ ทธิ ภาพ
ของแรงงานเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ตามปกติ
2) กรอบแนวคิดในการประมาณการรายจ่ายสวัสดิ การสังคม จะใช้การประมาณ
การตามปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับรายจ่ายแต่ละรายการที่ ได้พิจารณามาจากข้อ 1) เช่ น จานวนผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ หั ว ของกลุ่ ม ผู ้รั บ ประโยชน์ เป็ นต้น อย่า งไรก็ ดี ในส่ ว นของรายจ่ า ย
สวัสดิ การของ อปท. นั้น เนื่ องจากมีขอ้ จากัดของสถิติดา้ นรายจ่ายซึ่ งยังไม่มีหน่ วยงานใดเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบจึงจาเป็ นต้องอาศัยการสารวจและประมาณการข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ด้วย
3) กรอบแนวคิดในการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการคลัง จะอาศัยการจัดการ
ความเสี่ ยงทางการคลัง การส่ ง เสริ มความยัง่ ยื น ทางการคลั ง การสร้ า งวิ นั ย ทางการคลั ง
ประสิ ท ธิ ภาพ และความเท่ าเที ยม ควบคู่ ก ับการอ้า งอิ งประสบการณ์ จากต่ า งประเทศที่ มีระดับ
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การพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งการให้
สวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะในภาพรวม
1.5 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย และสถำนทีท่ ำกำรเก็บข้ อมูล
1.5.1 วิธีการดาเนินการวิจยั
1) ศึ ก ษาแนวคิ ด เพื่ อ ก าหนดขอบเขตของรายจ่ า ยสวัส ดิ ก ารสั ง คมว่ า รายจ่ า ย
สวัสดิการที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของประเทศ ควรจะครอบคลุมถึงรายจ่าย
ในด้านใด และประเภทใดบ้าง ภายใต้ภาระงบประมาณของภาคสาธารณะ
2) รวบรวมข้อมูลรายจ่ายด้านสวัสดิ การฯ ตามขอบเขตและคาจากัดความในข้อ 1)
เพื่ อเป็ นฐานข้อมู ลในการประมาณการรายจ่ ายในระยะ 20 ปี ข้างหน้า และใช้เป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งต่อไป
3) ประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิ การฯ ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า โดยอาศัยปั จจัยที่
เกี่ยวข้องในแต่ละรายการรายจ่าย และค่าแนวโน้มรายจ่ายในการประมาณการ
4) วิเคราะห์ ขอ้ มูลภาพรวมรายจ่ายด้านสวัสดิ การฯ ในปั จจุบนั และประมาณการ
รายจ่ายด้านสวัสดิการฯ ในอนาคต เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง โดยอาศัยกรอบของความยัง่ ยืน
ทางการคลัง ความเสี่ ยงทางการคลัง วินยั ทางการคลัง และความเหลื่อมล้ า เป็ นหลักในการวิเคราะห์
ปรับปรุ ง
5) สรุ ปผลข้อเสนอเชิ งนโยบายการปรั บปรุ งรายจ่ ายสวัสดิ การฯ ภาคสาธารณะใน
ภาพรวม
1.5.2 การเก็บข้อมูล การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลทั้งในแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ (ก) ระบบสวัสดิการฯ ที่รัฐบาล อปท.
และรั ฐวิสาหกิ จดาเนิ นการ (ข) รายจ่ายสวัสดิ การฯ ของรั ฐบาล อปท. และรัฐวิสาหกิ จ และเงื่ อนไข
หลักเกณฑ์ในการให้สวัสดิการฯ
อย่างไรก็ ดี เนื่ องจากปั จจุ บ ันยังไม่ มี การจัดเก็ บข้อมู ลด้านสวัสดิ การฯ ของ อปท. และ
รั ฐวิ สาหกิ จอย่างเป็ นระบบ จึ งจ าเป็ นต้องมี การส ารวจข้อมู ล และเนื่ องจากรั ฐวิสาหกิ จและ อปท.
มีจานวนมากจึงจาเป็ นต้องใช้วธิ ี การประมาณข้อมูลบางส่ วน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในภาพรวมด้วย
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ทั้งนี้ ในส่ วนของการจัดเก็บข้อมูลของ อปท. ในปั จจุบนั ที่มีอยู่ 7,853 แห่ ง4 ผูว้ ิจยั จะทา
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Taro Yamane5 ที่ได้เสนอสู ตรการคานวณขนาด
ตัวอย่างสัดส่ วน 1 กลุ่ม ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5
ตามสู ตรดังนี้
n =

N

1+N(e)2

โดย

n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

จากวิธีการของ Yamane ข้างต้น จะเท่ากับการก าหนดกลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษา และ
การจัดทาแบบสอบถามแก่ อปท. จานวน 381 แห่ ง6 ทั้งนี้ หากมีการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและความไม่ครบถ้วนของแบบสอบถามอีกร้ อยละ 10 จะเท่ากับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 420 อปท.
1.5.3 สถานที่เก็บข้อมูล
1) ข้อมูลรายจ่ายสวัสดิ การฯ ของรัฐบาลจะใช้วิธีศึกษาจากเอกสารที่ มีการเผยแพร่
และติ ดต่อขอข้อมูลจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น กระทรวงศึ กษาธิ การ สานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรมบัญชี ก ลาง และส านัก งบประมาณ รวมทั้ง องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เช่ น
ธนาคารโลก เป็ นต้น
2) ข้อมูลรายจ่ายสวัสดิการฯ ของ อปท. จะใช้วิธีการสารวจข้อมูล การสอบถาม และ
การศึกษาจากเอกสารที่เผยแพร่ เช่น ข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติ ของ อปท. ต่าง ๆ รวมถึงการจัดทา
แบบสอบถามไปยัง อปท. ในพื้ นที่ ต่างๆ ที่ กาหนดให้เป็ นกลุ่ มตัวอย่างตามวิธีก ารทางสถิ ติของ
Yamane ข้างต้น จานวน 420 แห่ ง ซึ่ งจะต้องมีการทดสอบความน่าเชื่ อถือและความเหมาะสมของ
แบบสอบถามด้วยการหารื อและขอคาแนะนาจาก อปท. บางแห่ งก่อน เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
น่าเชื่ อถือ และครอบคลุ มข้อมูลที่เกี่ ยวข้องที่จะสามารถสื บค้นได้จากหน่ วยงานภายใน อปท. โดย
4

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554, สานักพัฒนาระบบ รู ปแบบ และโครงสร้าง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
Yamane, Taro. 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd edition, New York: Harper and Row
6
จากการคานวณ 7,853/ 1+(7,853)(0.05^2) = 381
5
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ในเบื้ องต้นได้ก าหนดให้มี ก ารเดิ นทางไปหารื อร่ วมกับ อปท. บางแห่ งเพื่ อสอบถามความเห็ น
แบบสอบถามดังกล่าว
3) ข้อมูลรายจ่ายสวัสดิการฯ ของรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีการสารวจข้อมูล และศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.6.1 กระทรวงการคลัง และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น ส านัก งบประมาณ ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ นต้น มี ข ้อ มู ล ภาพรวมรายจ่ า ยด้า น
สวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะและประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการในอีก 20 ปี ข้างหน้า
1.6.2 สามารถใช้เ ป็ นแนวทางเบื้ องต้น ในการปฏิ รูป รายจ่ า ยด้า นสวัส ดิ ก ารสั ง คมของ
ประเทศ เพื่อให้การบริ หารการคลังในภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ภายใต้หลักวินยั ทางการคลัง
ลดความเสี่ ยงทางการคลัง และส่ งเสริ มให้การคลังภาคสาธารณะมีความยัง่ ยืน
1.7 แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่ กลุ่มเป้ำหมำย
1.7.1 การจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายจากผลของการวิจยั เสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาประกอบการดาเนินงานต่อไป
1.7.2 จัดประชุ ม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจยั สู่ ผูแ้ ทนหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
การบริ หารหรื อการวางแผนนโยบายความเสี่ ยงทางการคลัง รวมไปถึงนักวิชาการ จานวนประมาณ 50100 คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555
1.7.3 เผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางวารสารการเงิ นการคลัง วารสารของสภาวิจยั แห่ งชาติ และ
ทาง website ของกระทรวงการคลังและสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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1.8 ผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ ำของกำรวิจัยทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.8.1 ผลสาเร็ จในเบื้องต้น (Preliminary Result): Outputs ได้แก่ การมี
1) ฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะ
2) ประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการฯ ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
3) แนวทางในการปฏิ รูปรายจ่ายสวัสดิ การฯ ทั้งระบบ เพื่อให้การบริ หารการคลัง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และลดภาระการคลัง จากการด าเนิ น โครงการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายจ่ า ย
ด้านสวัสดิการฯ
1.8.2 ผลสาเร็ จกึ่งกลาง (Intermediate Result): Outcomesได้แก่ กระทรวงการคลังสามารถ
บริ ห ารความเสี่ ย งการคลัง ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส านัก งบประมาณสามารถลดภาระ
งบประมาณที่ ไ ม่จาเป็ นลงได้ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการจัดสรรงบประมาณเพื่ อกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ สร้ างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11

บทที่ 2
สวัสดิการสั งคมและสั งคมผู้สูงอายุ
2.1 ความหมายของสวัสดิการสั งคม
“สวัสดิ การสังคม” เป็ นคาที่มีความหมายหลากหลาย ผันแปรไปตามแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้อง
ซึ่งมีการให้ความหมายที่หลากหลาย ดังนี้
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสั งคม พ.ศ. 2546 ให้ “สวัสดิการสังคม” หมายถึ ง
ระบบการจัดบริ การสังคม ซึ่ งเกี่ ยวกับการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา และการส่ งเสริ ม
ความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้อย่างทัว่ ถึ ง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้เป็ นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึ กษา
สุ ขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริ การ
ทางสังคมทัว่ ไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการสั งคมแห่ งชาติ (2545) ให้ “สวัสดิการสังคม” หมายถึง ระบบ
การจัดบริ การสังคม เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่ งเสริ มความ
มัน่ คงทางสังคม เพื่ อให้ประชาชนสามารถดารงชี วิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน โดยบริ การ
ดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้ นฐานของประชาชนให้ไ ด้รับการพัฒนาคุณภาพชี วิต
อย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม ทั้งในด้านการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยูอ่ าศัย การมีงาน
ทา การมีรายได้ การมีสวัสดิ การแรงงาน การมีความมัน่ คงทางสังคม การมีนนั ทนาการ และบริ การ
ทางสังคมทัว่ ไป โดยระบบการจัดบริ การสังคมต้องคานึ งถึ งศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และการเข้ามา
มีส่วนร่ วมในระบบการจัดบริ การสังคมในทุกระดับ
ศู นย์ สารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา (Islamic Information Center) กาหนดว่า สวัสดิการ
สังคมเชิงวิชาการหมายถึง การคุม้ ครองสมาชิกในสังคม ทั้งที่เป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคน ทั้งที่เป็ น
ผูป้ กครองและผูใ้ ต้การปกครอง โดยใช้รูปแบบส่ งเสริ มสนับสนุนและการปกป้ องจากภยันตรายต่าง ๆ
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ดร.ศรีทบั ทิม พานิชพันธ์ (2522) มองว่า “สวัสดิการสังคม” เป็ นคาที่มีความหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมถึงงานสวัสดิการที่ดาเนินงานโดยรัฐบาล (หรื อการประชาสงเคราะห์) และเอกชน (หรื อ
อาสาสมัครที่มีจิตเป็ นกุศลซึ่ งจะช่ วยกันบริ จาคหรื อขอบริ จาคเงิ นสิ่ งของเพื่อนามาใช้ดาเนิ นการ)
จึงให้หมายถึง การมีวถิ ีชีวติ และสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ราบรื่ นมัน่ คง ตลอดจนการกินดีอยูด่ ี มีมาตรฐาน
ในการครองชี พสู งขึ้น มีสุขภาพและอนามัยดี สวัสดิ การของแต่ละบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ประการ คือ สวัสดิ การหรื อความสมบูรณ์ ทางด้านร่ างกาย (สุ ขภาพอนามัย) ความสมบูรณ์ทางวัตถุ
(ความรุ่ งเรื อง) และความสมบูรณ์ทางจิตใจ (สุ ขภาพจิต) องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ จะทาให้ชีวิต
มีความสุ ขอยูไ่ ด้ในสังคม
สุ วรรณ รื่นยศ (2512) ให้ความหมายว่า งานสวัสดิการสังคมมีความหมายคลอบคลุมไปถึง
การดาเนิ นการทุกอย่างของรัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลื อเกื้อกูลเพื่อนมนุ ษย์ หรื อกลุ่มชนที่รวมกัน
เป็ นสังคม เป็ นชาติ ผูท้ ี่ไม่สามารถช่ วยตนเองให้มีความสุ ขทั้งกายและจิตใจให้มีปัจจัยอันจาเป็ น
แก่การดารงชี พ คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนการบาบัดโรคภัยไข้เจ็บ
การศึกษาอบรมตามสมควรแก่อตั ภาพ และความรู ้ที่จะทามาหาเลี้ยงชี พโดยสุ จริ ต เพื่อความเรี ยบร้อย
และความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม
จงจิตต์ โศภณคณาภาณ์ (2526) ให้ความเห็นว่า สวัสดิการสังคมเป็ นสถาบันที่ให้การช่วยเหลือ
บุคคล ครอบครัว กลุ่มชน และชุ มชน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้มีมาตรฐานการครองชี พอันดี มีสุขภาพ
อนามัยดี มีสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีกบั บุคคลอื่น ดาเนิ นงานทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน (อาสาสมัคร)
ตามนโยบายหรื อโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การเพื่อที่จะสามารถช่ วยเหลือตนเอง
และผูอ้ ื่นในสังคมได้ต่อไป
กล่าวโดยสรุ ป สวัสดิการสั งคม คือ การจัดบริการทางสั งคมในการป้องกัน แก้ ไขปัญหา พัฒนา
และส่ งเสริมความมั่นคงทางสั งคม เพือ่ ตอบสนองความจาเป็ นพืน้ ฐานของประชาชนอย่ างมีมาตรฐาน
ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม โดยอาจเป็ นการดาเนินการโดยรัฐ องค์ กรสาธารณะ เอกชน และชุ มชนในรู ปแบบ
ต่ าง ๆ
2.2 ปรัชญาของสวัสดิการสั งคม
สวัสดิ การสังคมเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับคนทุ กคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิ ดจนกระทัง่ ตาย
อาจกล่าวได้วา่ วัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคมแต่ละคน ต้องได้รับบริ การขั้นพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวิต เช่น บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย บริ การด้านการศึกษา และบริ การด้านที่อยูอ่ าศัย
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เป็ นต้น ซึ่ งมักจะมีขอ้ คาถามว่า ใครควรจะทาหน้าที่จดั ระบบสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชน และ
ใครควรจะได้รั บ บริ ก ารบ้า ง คนทุ ก คนในสั ง คมหรื อ กลุ่ ม ผูด้ ้อยโอกาสในสั ง คมควรจะได้รั บ
การดูแลก่อน ทาอย่างไรที่จะทาให้คนในสังคมได้รับบริ การสวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ถึง การกระจาย
บริ การหรื อทรัพยากรให้กบั ประชาชนที่มีลกั ษณะปั ญหาหลากหลายและแตกต่างกันให้ได้รับบริ การ
อย่างเป็ นธรรม ประเด็นเหล่านี้ ยงั มีขอ้ โต้แย้งเป็ นอย่างมาก ทั้งในด้านปรัชญา แนวคิด พัฒนาการ
ของสังคมแต่ละสังคม และการประยุกต์ใช้ในลักษณะของนโยบาย แผนงานและกิจกรรม
ในอดีต การดูแ ลคุ ม้ ครองสมาชิ ก ของสัง คมเป็ นบทบาทหน้า ที่ข องสถาบัน ครอบครัว
ครอบครัวจึงเป็ นสถาบันแรกที่สาคัญต่อการสร้ างระบบความมัน่ คงของมนุ ษย์และสังคม ระบบ
การดูแลสมาชิกในครอบครัวจึงขึ้นอยูก่ บั ระบบเศรษฐฐานะของครอบครัวนั้น ๆ ว่าเป็ นอย่างไร แต่
ถ้าครอบครัวใดไม่สามารถทาหน้าที่เบื้องต้นได้ ระบบสนับสนุ นทางสังคมรองลงมาคือ ระบบเครื อ
ญาติ ระบบเพื่อนบ้าน ระบบชุ มชน ก็จะทาหน้าที่ ให้การดู แลสงเคราะห์ แบบชั่วคราว ในขณะที่
องค์กรภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบก็ต่อเมื่อระบบสนับสนุ นทางสังคมที่ใกล้ตวั ของบุคคล
นั้นไม่สามารถทาหน้าที่ดงั กล่าวได้
หน้าที่สาคัญของรัฐอีกประการหนึ่งคือ การดูแลรับผิดชอบประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับ
บริ การสังคมขั้นพื้นฐานหรื อบริ การสวัสดิ การสังคมจากรัฐ ฉะนั้น สิ ทธิ ของประชาชนในฐานะที่
เป็ นพลเมืองของรัฐ (Civil Right) ก็ควรจะได้รับบริ การพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของรัฐ
รัฐในฐานะผูป้ กครองที่มีอานาจ ซึ่ งมีหน้าที่โดยชอบธรรมที่จะจัดสรรทรัพยากรให้กบั ประชาชน
ในอดีตรัฐกับประชาชนได้สร้างพันธะสัญญาร่ วมกันที่เรี ยกว่า “สัญญาประชาคม” อานาจของรัฐจึง
เป็ นอานาจที่ชอบธรรม รัฐบาลจึงมีหน้าที่หลัก โดยมีนโยบายการดูแลทุกข์และสุ ขของประชาชน
ให้สามารถดารงชี วิตอยู่ไ ด้ตามอัตภาพของตน ประชาชนส่ วนใหญ่จึง มี ค วามศรั ท ธาเชื่ อถื อต่ อ
อานาจรัฐว่า เป็ นผูท้ ี่เหมาะสมต่อการจัดบริ การสวัสดิการสังคมได้เป็ นอย่างดี
ดังจะเห็ นได้จากนโยบายของรัฐในรู ปของกฎหมายและพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม
ของแต่ละประเทศ งานสวัสดิ การสังคมจึงขึ้นอยู่กบั ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ
และระบบสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดบริ การสวัสดิ การสังคมอยู่บน
พื้นฐานความเชื่ อที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มประเทศเสรี นิยมประชาธิ ปไตยเชื่ อว่า ควรปล่อยให้กลไก
ตลาดทาหน้าที่จดั ระบบบริ การสวัสดิการสังคม รัฐจะปล่อยให้ประชาชนรับผิดชอบดูแลสวัสดิการ
ของตัวเอง ประชาชนต้องทางานเพื่อจัดหาสวัสดิการและออมเงินเพื่อตัวเอง รัฐจะเข้ามาทาหน้าที่
ดูแลจัดสวัสดิ การเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยรัฐได้สร้างเครื่ องมือทดสอบ

2-4
ความจาเป็ น (Means - Test) ขึ้นมา รัฐจะจัดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งมาให้กบั หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดการกระจายบริ การสวัสดิ การสังคมให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ขณะที่กลุ่มประเทศ
สังคมนิ ยมส่ วนหนึ่ ง เชื่ อว่า รั ฐควรมี หน้าที่ จดั สรรทรั พยากร และบริ ก ารสวัสดิ ก ารสั งคมให้ก ับ
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รัฐในฐานะผูป้ กครองจะไม่ปล่อยให้บริ การสวัสดิการ
สังคมเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคล บริ การของรัฐในลักษณะนี้ คานึ งถึงความเสมอภาคของคนทุกคน
ในสังคมที่พึงได้รับบริ การจากรัฐ เป็ นต้น จากความเชื่ อดังกล่าวจึงส่ งผลให้งานสวัสดิการสังคม
ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
ปั จจุบนั กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ทาให้กลุ่มประเทศสังคมนิ ยมส่ วนหนึ่ งล่มสลายไป
สังคมโลกได้กา้ วเข้าสู่ ระบบเสรี นิยมประชาธิ ปไตย งานสวัสดิ การสังคมที่ปรากฏในลักษณะของ
รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ส่ วนหนึ่ งได้ประสบปั ญหาร่ วมกันที่สาคัญคือ รัฐไม่สามารถแบกรับภาระ
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นอย่างคาดการณ์ ไม่ได้กบั บริ การสวัสดิ การสังคมต่าง ๆ โปรแกรม
การจัดบริ การในลักษณะการสงเคราะห์ประชาชน (Public Assistance) ไม่สามารถตอบสนองปั ญหา
และความต้องการที่แท้จริ งให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้กลุ่มเป้ าหมาย
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ โต้แย้งของผูบ้ ริ หารประเทศส่ วนหนึ่ งที่เชื่ อว่า กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
เป็ นกลุ่มคนขี้เกียจ ไม่ทางาน รอรับบริ การจากรัฐ ซึ่ งไม่เป็ นธรรมกับประชาชนส่ วนใหญ่ที่ตอ้ งทางาน
เสี ยภาษีให้รัฐ แต่รัฐต้องนาภาษีส่วนหนึ่ งมาจัดให้กบั คนกลุ่มนี้ ซึ่ งแนวโน้มจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
และมักจะพึ่งพาบริ การของรัฐในระยะยาว รัฐจะมีภาระความรับผิดชอบกับประชาชนกลุ่มนี้ โดยไม่
จาเป็ น
ตัวอย่างเช่ น ประเทศสหรั ฐอเมริ กาในยุค 1990 เป็ นต้นมา ได้ตดั ทอนโปรแกรมการให้
ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก (The Aid to Families with Dependent Children)
หรื อเรี ยกโดยย่อว่า AFDC โปรแกรมนี้ ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุด เป็ นต้น โดยมีการพัฒนาโปรแกรม
บริ การใหม่ที่เน้นการช่วยเหลือที่มุ่งให้กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้มีงานทาและช่วยเหลือตนเอง
มากขึ้น แทนการเป็ นผูร้ อรับบริ การจากรัฐ
การจัดบริ การสวัสดิการสังคมในอนาคตจึงได้รับการวิพากษ์ให้มีการทบทวนบทบาทของรัฐ
ประเภทและลักษณะบริ การสวัสดิการสังคมที่เป็ นอยูอ่ าจไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับปั ญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ ง สังคมไทยก็ประสบปั ญหาในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน ซึ่ ง
เป็ นผลจากภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจในกลางปี 2540 เป็ นต้นมา รัฐไม่สามารถที่จะจัดบริ การในลักษณะ

2-5
ของรัฐสวัสดิการ (Welfare State) อีกต่อไป เนื่องจากการจัดสวัสดิการเต็มรู ปแบบจะต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก ซึ่ งจะส่ งผลต่อฐานะการคลังของประเทศได้ ดังนั้น การจัดสวัสดิการสังคมในปั จจุบนั
และอนาคตได้พยายามปรับตัวใหม่ในลักษณะของสวัสดิงาน (Workfare) หรื อการทางานสาธารณะ
(Public Work) แทน กล่าวคือ รัฐจะลดการสวัสดิการที่ให้เปล่า แต่จะจ้างให้ผทู ้ ี่สามารถทางานได้
จะต้องทางานเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากเงิ นช่ วยเหลื อต่าง ๆ จากรัฐ เพื่อเป็ นมาตรการรองรับ
ปั ญหาการว่างงานสู งในอนาคต ขณะเดียวกันรัฐก็จาเป็ นต้องใช้นโยบายการจัดวางระบบเครื อข่าย
ความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ซึ่ งเป็ นระบบการจัดบริ การเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผูย้ ากจน คนด้อยโอกาส รวมทั้งผูท้ ี่ได้รับการเสี่ ยงภัยต่าง ๆ ให้สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง
โดยได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานเท่าเที ยมกับประชาชนทัว่ ไป ดังนั้น การจัดบริ การสวัสดิการสังคมเฉพาะ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมแบบสงเคราะห์เฉพาะหน้าเริ่ มถูกจากัดวงให้เล็กลง
รัฐได้พยายามผลักดันระบบสวัสดิ การสังคมในรู ปของโครงการหลักประกันแทน ควบคู่กบั
การกระจายอานาจลงมาภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดบริ การสวัสดิการ
สังคมมากขึ้น การจัดระบบสวัสดิ การสังคมจึงไม่ใช่ บทบาทของรัฐเช่ นที่ผา่ นมา ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
ได้มีการเคลื่อนไหว รวมกลุ่ม และเรี ยกร้องผลักดันให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมที่มีรูปแบบหลากหลาย
โดยเริ่ มจากความพร้อมของกลุ่มเล็ก ๆ ที่ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสร้างระบบความมัน่ คง
ทางสังคมให้กบั กลุ่มของตนเองในลักษณะของกองทุนสวัสดิการชุ มชน ที่อาศัยจากการระดมทุน
ตามศักยภาพของคนในชุ มชนเป็ นหลัก รู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีความยืดหยุ่น คานึ งถึงปั ญหา
และความต้องการของคนในชุ มชนเป็ นหลัก กระแสการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการสังคมไทย
จึงขึ้นอยูก่ บั ประชาคมต่าง ๆ มากกว่าการปล่อยให้รัฐทาหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการสังคมอีกต่อไป
2.3 แนวคิดด้ านสวัสดิการสั งคม
แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับสวัสดิ การสังคม ตั้งแต่สิทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุ ษย์จะต้องได้รับ และสิ่ งที่
มนุ ษย์ควรจะได้รับเพิ่มเติมเพื่อให้เกิ ดความอยู่ดีกินดี รวมทั้งแนวคิดของอาจารย์ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับขนานนามว่า เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิดสาหรับเรื่ องสวัสดิการในประเทศไทย
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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2.3.1 สิ ทธิมนุษยชน (Human Rights)
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุ ษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
และสิ ทธิ เพื่อดารงชี วิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยไม่คานึ งถึ งความแตกต่างในเรื่ องเชื้ อชาติ สี ผิว เพศ อายุ
ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุ ขภาพ รวมทั้งความเชื่ อทางการเมือง หรื อความเชื่ ออื่น ๆ
ที่ข้ ึนกับพื้นฐานทางสังคม สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรื อโอนให้แก่ผอู ้ ื่นได้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน กล่าวว่า “ มนุษย์ท้ งั หลายเกิดมามีอิสรเสรี เท่าเทียม
กันทั้งศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ทุกคนได้รับการประสิ ทธิ์ ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อ
กันอย่างฉันท์พี่น้อง” ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนนี้ เป็ นมาตรฐานร่ วมกันแห่ งความสาเร็ จ
สาหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติท้ งั ปวง ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจกบุคคลทุกผูท้ ุกนาม
และองค์กรของสังคมทุกหน่ วย โดยการระลึ กเสมอ ๆ ถึ งปฏิ ญญานี้ พยายามสั่งสอนและให้การศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มการเคารพต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพเหล่ านี้ และด้วยมาตรการที่เจริ ญก้าวหน้าไปข้างหน้า
ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการยอมรับและการถือปฏิบตั ิต่อสิ ทธิ เหล่านั้นสากล และ
ได้ผลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิ กเอง และหมู่ประชาชนแห่ งดินแดนที่อยูภ่ ายใต้ดุลอาณาของ
รัฐสมาชิกดังกล่าว
สิ ทธิมนุษยชนมีความสาคัญในฐานะอารยธรรมโลก นับเป็ นความฉลาดของมนุษย์ที่
พยายามวางระบบคิดเพื่อให้คนทั้งโลกเกิดความตระหนักรู ้และคิดคานึ งถึงคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
นับแต่ข้ นั พื้นฐานของความเป็ นมนุ ษย์ ศักดิ์ศรี ชาติกาเนิ ด รวมทั้งระบบสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่มีพ้ืนฐานมาจาก
ความชอบธรรม ซึ่ งเป็ นความชอบธรรมที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานแห่ งสิ ทธิ โดยกาเนิ ด สิ ทธิ ต้ งั แต่เกิด การให้
ความสาคัญกับคาว่าชี วิต ว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุ ษย์และสัตว์โลกทั้งหลายล้วนต้องการปั จจัยในการ
ดารงชี วิตด้วยกันทั้งนั้น นับแต่ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ว่าด้วยอาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม
การดารงเผ่าพันธุ ์ และการมีชีวิตรอด ฯลฯ ความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ นบั เป็ นปั จจัยสาคัญ
กับ ชี วิตเป็ นที่สุด และเหมือนกันทั้งมนุ ษย์และสัตว์ ซึ่ งสิ ทธิ ดงั กล่าวหากเป็ นความชอบธรรมของ
มนุ ษย์ก็คือ สิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ มนุ ษย์กบั สังคม มนุ ษย์กบั ธรรมชาติ และแม้แต่กบั
สัตว์ การคานึ งถึงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานมีความจาเป็ นอยูเ่ สมอ เหล่านี้ นบั เป็ นความสาคัญของสิ ทธิ มนุษยชน
ที่สังคมโลกต่างให้ความตระหนัก การคานึงถึงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะถือเป็ นบันไดก้าวไปสู่ ความยุติธรรม
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ ที่จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน
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2.3.2 รัฐสวัสดิการ (Welfare State)
รัฐสวัสดิการ (Welfare State) หรื อสวัสดิการถ้วนหน้านั้น กาเนิ ดมาจากแนวคิดของ
ลัทธิสังคมนิยม ซึ่งหมายถึง รัฐหรื อประเทศที่มีการจัดระบบสวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ด้านให้แก่ทุกคน
ในสังคมอย่างถ้วนหน้า (Welfare for All) สวัสดิ การต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นนั้นดาเนิ นงานโดยรัฐทั้งหมด
รัฐสวัสดิการมีลกั ษณะทัว่ ไป 3 ประการ คือ 1) รัฐประกันรายได้ข้ นั ต่าของทุกคนในสังคม โดยไม่
คานึงว่าคน ๆ นั้นจะเป็ นใคร ทางานอะไร มีทรัพย์สินมากน้อยเพียงไร 2) สร้างความมัน่ คงในชี วิต
ให้แก่ทุกคน ทุกครัวเรื อน โดยให้มีหลักประกันทางรายได้ และอยูร่ อดปลอดภัยจากภาวะวิกฤติต่าง ๆ
และ 3) ให้พลเมืองทุกคน โดยไม่เลือกกลุ่มคน ชนชั้น และสถานภาพ ได้รับบริ การสังคมอย่างเสมอ
หน้ากัน ด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดเท่าเทียมกัน
รัฐสวัสดิการที่ถูกยอมรับกันทัว่ โลกว่ามีความสมบูรณ์แบบที่สุดคือ รัฐสวัสดิการของ
กลุ่มประเทศสแกนดิ เนเวียได้แก่ สวีเดน นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก และฟิ นแลนด์ ประเทศเหล่านี้ ถือว่า
รัฐจะต้องส่ งเสริ มบริ การประชาชนทุกกลุ่มคนและชนชั้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านรายได้ การศึกษา
สาธารณสุ ข สิ่ งอานวยความสะดวก สิ ทธิ เสรี ภาพ ความปลอดภัย และความมัน่ คงในชี วิตและทรัพย์สิน
เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความกิ นดี อยูด่ ี มีคุณภาพชี วิตและคุ ณภาพสังคมที่ไม่แตกต่างกัน การสร้าง
สวัสดิการของกลุ่มสแกนดิเนเวีย นับเป็ นแนวทางในการสลายความแตกต่างทางชนชั้นอย่างสันติ
ผ่านขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานสหกรณ์ กลุ่มศาสนา และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สังคมมีการจัดสรร
ปั นส่ วนปั จจัยการผลิตและผลประโยชน์อื่น ๆ ทางสังคมอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยการสถาปนา
รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ขึ้นมาจัดการ แนวคิดเช่นนี้ ในสวีเดนเรี ยกกันว่า “การปฏิบตั ิทางชนชั้น
อย่างสันติ”
ทั้งนี้ การเป็ นรัฐสวัสดิการนั้นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก รวมทั้งส่ งผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ดว้ ยได้แก่ การทาให้อตั ราการว่างงานของประเทศเพิ่มมากขึ้น เพราะหลักประกัน
การว่างงานเปิ ดโอกาสให้แรงงานว่างงานมีเวลาเลือกงานได้นานขึ้น อัตราการออมเงินของประชาชน
ลดลง เนื่ องจากประเทศที่เป็ นรัฐสวัสดิ การจะเก็บภาษีในอัตราสู ง ส่ งผลให้ความสามารถในการออม
ของประชาชนลดลง ประกอบกับ ประชาชนในประเทศมีค วามมัน่ คงในชี วิตและเศรษฐกิ จสู ง
จึงไม่เห็ นความจาเป็ นของการออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคตหรื อในกรณี ฉุกเฉิ น และลดแรงจูงใจ
ในการทางานของประชาชน เนื่ องจากการเก็บภาษีในอัตราสู ง ทาให้รายได้สุทธิ หลังหักภาษีมีนอ้ ย
ดูแล้วไม่คุม้ ค่ากับการทางาน
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2.3.3 สั งคมสวัสดิการ (Welfare Society)
สังคมสวัสดิการเป็ นสังคมที่มีสวัสดิการหลากหลาย แต่ไม่ได้จดั โดยรัฐเพียงฝ่ ายเดียว
ดังนั้น สังคมสวัสดิ การจึงหมายถึง สังคมที่มีสวัสดิ การหลายรู ปแบบ จัดการโดยหลายสถาบัน แต่ละ
ประเภทสถาบันมีความเป็ นอิสระต่อกัน สร้ างสรรค์สวัสดิ การบนพื้นฐานของความสามารถและ
ความเหมาะสมของสถาบันนั้น ๆ โดยจะเป็ นการจัดสวัสดิการสังคมเท่าที่จาเป็ นสาหรับคนจนบางกลุ่ม
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยสวัสดิการระดับนี้ เรี ยกว่า โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม
หรื อ Social Safety Net โดยแปรรู ปสวัสดิการต่าง ๆ ให้ไปอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของภาคเอกชน
และภาคชุมชนมากขึ้น
2.3.4 จากครรภ์ มารดาถึงเชิงตะกอน
แนวคิด “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”7 เป็ นบทความที่เขียนโดยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เป็ นบทความที่แสดงถึงความหวังของ “คุณภาพแห่ งชี วิตของคนไทย” โดยอาจารย์ป๋วยได้กล่าวถึ ง
ชี วิตของคนแต่ละคนจะต้องได้รับบริ การสวัสดิ การสังคมตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา การได้รับ
วัคซี นตามวัย เมื่อเติบโตถึงวัยเรี ยนก็ได้รับการศึกษาจากรัฐ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
เมื่อจบก็มีงานทา มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม
เมื่อมีครอบครัวก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ บทความนี้กล่าวถึงบริ การสังคมพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กบั
สมาชิกทุกคนในสังคม และประชาชนควรมีโอกาสเข้าถึงบริ การของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นการสะท้อน
สวัสดิการสังคมที่คนไทยพึงได้รับจากรัฐ
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2.4 องค์ ประกอบของสวัสดิการสั งคม
องค์ประกอบของสวัสดิ การสังคมโดยทัว่ ไป มีการใช้ใน 2 ลักษณะคือ สวัสดิการในลักษณะ
กว้าง และสวัสดิการในลักษณะแคบ ดังนี้
2.4.1 องค์ประกอบของสวัสดิการสังคมในลักษณะกว้าง แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
2.4.1.1 การศึกษา (Education)
2.4.1.2 สุ ขภาพอนามัย (Health)
2.4.1.3 ที่อยูอ่ าศัย (Housing)
2.4.1.4 การทางานและการมีรายได้ (Employment and Income Maintenance)
2.4.1.5 ความมัน่ คงทางสังคม (Social Security)
2.4.1.6 บริ การสังคม (Social Services)
2.4.1.7 นันทนาการ (Recreation)
2.4.2 องค์ประกอบของสวัสดิ การสังคมในลักษณะแคบตามพระราชบัญญัติความมัน่ คงทาง
สังคมของประเทศสหรัฐอเมริ กา แบ่งเป็ น 3 บริ การ ได้แก่
2.4.2.1 บริ การประกันสังคม (Social Insurance)
สาหรับประเทศไทย การประกันสังคมเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 เป็ นการบังคับให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม การจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมประกอบด้วย 3 ฝ่ าย ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง
และรัฐบาล โดยในปั จจุบนั (พ.ศ. 2555) ได้กาหนดให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงิ นสมทบร้อยละ 5
และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2.75 และมีสิทธิ ประโยชน์ใน 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่ วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน บริ การประกันสังคมครอบคลุมจานวนผูป้ ระกันตน
ทัว่ ประเทศ ทั้งภาคบังคับและสมัครใจประมาณ 10.5 ล้านคน
2.4.2.2 บริ การสงเคราะห์ ป ระชาชน บริ การประชาสงเคราะห์ และบริ การ
สาธารณูปการ (Public Assistance)
เป็ นบริ การที่รัฐให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนหรื อครอบครัวที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลื อจะมีการทดสอบความจาเป็ น (Means - Test)
ก่อนให้การช่วยเหลื อ ซึ่ งถือเป็ นบริ การทดแทนชัว่ คราว เป็ นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า
(Relief) เช่ น การให้เงิ น (Cashes) การให้สิ่งของหรื อเครื่ องอุปโภคบริ โภค (Kinds) การให้บริ การ
อื่นๆ ที่ จาเป็ น (Services) ได้แก่ บริ การให้ค าแนะนาปรึ ก ษา บริ ก ารให้ค วามรู ้ บริ การฝึ กอาชี พ
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บริ การจัดหางาน บริ การจัดหาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น บริ การเหล่านี้ ถือเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการจัดบริ การ
สวัสดิ การสังคม ซึ่ งมักจะทาให้เกิ ดการเข้าใจผิดต่อวิชาชี พสังคมสงเคราะห์ว่า เป็ นการช่ วยเหลื อ
สงเคราะห์เฉพาะหน้าเท่านั้น เมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการช่ วยเหลื อเบื้องต้นไปแล้ว นักสังคมสงเคราะห์
จาเป็ นจะต้องใช้วิธีการ และกระบวนการทางานต่อเนื่ อง ร่ วมกับผูใ้ ช้บริ การเพื่อพัฒนาให้ผใู้ ช้บริ การ
ได้จดั การปั ญหา และพัฒนาตนเองและสังคมในระยะยาวได้ต่อไป
2.4.2.3 บริ การสังคม (Social Services)
เป็ นบริ การที่รัฐ หรื อเอกชนที่มีความพร้อมทาหน้าที่จดั ให้มีบริ การสังคม
จึงเป็ นบริ การทางเลื อกที่รัฐเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบสังคม
โดยจัดบริ การให้กบั ประชาชนแทนรัฐ เป็ นการใช้กลไกตลาดเข้ามาจัดการ มุ่งส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพ
ของบุคคลในสังคมให้สามารถดารงชี วิตอยู่ในสั งคมได้อย่างเป็ นสุ ขตามอัตภาพ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การ
สามารถเลือกใช้บริ การได้ตามความต้องการของตนเอง เช่น บริ การของโรงพยาบาลเอกชน บริ การ
รักษาความปลอดภัย บริ การสถาบันการศึกษาเอกชน เป็ นต้น
บริ การสังคมที่ดาเนินการโดยเอกชนจึงเป็ นบริ การทางเลือกให้กบั ประชาชน
ที่สามารถซื้ อหาบริ การได้โดยไม่จาเป็ นต้องรอใช้บริ การของรัฐเพียงด้านเดียว บริ การเหล่านี้ ได้แก่
สถานรับเลี้ ยงเด็กกลางวัน ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในชุ มชน สถานพักฟื้ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล เป็ นต้น
บริ การสังคมเป็ นบริ การที่กระจายให้ท้ งั ภาครัฐและเอกชนดาเนิ นการ จนทาให้ขาดการตรวจสอบ
และควบคุมติดตามบริ การดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น องค์ประกอบของงาน “สวัสดิการสังคม” ในลักษณะกว้าง 7 ด้าน และองค์ประกอบ
ของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะแคบ 3 ด้าน จึงขึ้นอยูก่ บั การนาไปใช้ของนักสวัสดิ การสังคม
สาหรับในสังคมไทยนามาใช้ท้ งั 2 ลักษณะ ทั้งด้านกว้างและด้านแคบ แต่โดยทัว่ ไปแล้วสังคมไทย
มักจะรู ้จกั บริ การสวัสดิ การสังคมในลักษณะแคบมากกว่า โดยบริ การประกันสังคมถือเป็ นบริ การ
ที่นาไปสู่ การสร้ างความมัน่ คงทางสังคมให้กบั ลู กจ้างผูใ้ ช้แรงงานที่ พฒั นาขยายความครอบคลุ ม
และสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนมากขึ้น ขณะที่บริ การสงเคราะห์ประชาชนยังคงเป็ นบริ การที่รัฐจะต้อง
จัดสรรงบประมาณการช่ วยเหลือกับผูเ้ ดื อดร้อน นอกจากนี้ ในปั จจุบนั รัฐพยายามใช้แนวคิดการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เข้ามาร่ วมรับผิดชอบในระบบสวัสดิการสังคมมากขึ้น
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2.5 รู ปแบบของสวัสดิการสั งคม
รู ปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับประเทศไทยนั้น มีนกั วิชาการได้ศึกษาไว้มากมาย
โดยอาจแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 การจัดรู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยพิจารณาจากองค์กรที่
ดาเนินการ และส่ วนที่ 2 การจัดรู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยพิจารณาจากการให้ความหมายโดยใช้
ฐานคิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสังคม
2.5.1 การจัดรู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยพิจารณาจากองค์กรที่ดาเนินการ
2.5.1.1 รู ปแบบสวัสดิการสังคมเชิ งสถาบัน (Institution Model) ในความรับผิดชอบ
ของรัฐ ยังเป็ นรู ปแบบหลัก และกระแสหลักของของการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศ
รู ปแบบนี้ ถือเป็ นกลไกหลักหรื อกระแสหลักของการจัดสวัสดิการสังคม
ในปั จจุบนั ภายใต้แนวคิดเสรี นิยมใหม่ที่ให้ความสาคัญกับกลไกตลาดในฐานะเป็ นกลไกหลักของ
สังคมที่รัฐไม่ควรแทรกแซงหรื อแทรกแซงให้นอ้ ยที่สุด รัฐจะเข้าไปแทรกแซงหรื อทาหน้าที่ดูแล
เฉพาะกลุ่มผูป้ ระสบปั ญหาหรื อด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่อาจทาหน้าที่ได้ตามปกติ (dysfunction)
บริ การของรัฐจึงเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า (Public Assistance) บรรเทาทุกข์ชวั่ คราว หรื อที่นกั วิชาการ
บางท่านเรี ยกว่า เป็ นการดูแลในลักษณะของการเก็บตก (Residual) บริ การที่รัฐจัดจึงไม่มุ่งเน้น
แก้ไขปั ญหาเชิ งระบบหรื อเชิ งโครงสร้างแต่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของปั จเจกบุคคล และไม่มุ่งให้
ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหรื อมีความยัง่ ยืนได้ ลักษณะบริ การ
ที่รัฐจัดเป็ นหลัก เช่น การให้เงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ การแจกสิ่ งของ เครื่ องอุปโภคบริ โภค
และการจัดบริ การสังคมต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล เป็ นต้น
2.5.1.2 รู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยภาคเอกชนและองค์การสาธารณประโยชน์
เป็ นรู ปแบบสวัสดิการสังคมที่จดั โดยองค์การพัฒนาภาคเอกชน ซึ่ งรวมถึง
องค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ กล่าวได้วา่ มีรูปแบบการให้บริ การหลายระดับ ได้แก่
- บริ การระดับที่เน้นการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ ในรู ปของเงินทุน
การศึกษา การสงเคราะห์วตั ถุ การสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวัน เสื้ อผ้า และอุปกรณ์การเรี ยน เป็ นต้น
ส่ วนใหญ่เป็ นองค์การที่มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเป็ นรู ปธรรมที่เห็ นได้ชดั เจน เช่ น กลุ่มเด็กเยาวชน
กลุ่มสตรี และกลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
- บริ การระดับที่มีเป้ าหมายในการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่ม สร้างเสริ ม
ความเข้มแข็งแก่องค์กรชาวบ้าน องค์กรชุ มชนกลุ่มต่าง ๆ การดาเนิ นงานเชิ งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในระดับลึกดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ แบบรวมกลุ่ม มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ ยนปั ญหา
ทางออกซึ่ งกันและกัน มีการส่ งเสริ มให้จดั ตั้งเครื อข่ายความร่ วมมือในกลุ่มปั ญหาต่าง ๆ เป็ นการทางาน
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ที่มีเป้ าหมาย ทั้งยกระดับ ความตระหนักรู ้ของชุมชน ร่ วมไปกับการรณรงค์และการเคลื่อนไหวทาง
สังคม โดยเน้นหนักไปในทิศทางที่ส่งเสริ ม ผลักดันให้ชุมชนที่เป็ นเจ้าของปั ญหาเข้ามาร่ วมรับรู ้
คิดตัดสิ นใจและดาเนินการแก้ปัญหาด้วยตัวพวกเขาเองโดยองค์กรพัฒนาเอกชนเป็ นพี่เลี้ยงให้
2.5.1.3 รู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยภาคธุ รกิจเอกชน
เป็ นการจัดบริ การสวัสดิ การสังคมให้แก่แรงงานในโรงงาน บริ ษทั ห้างร้าน
ในรู ปแบบสวัสดิการพนักงาน การหักเงินสมทบกองทุนพนักงาน ที่มีรูปแบบคล้ายเงินบาเหน็จของรัฐ
การจัดสวัสดิการเงินกูย้ ืม สวัสดิการวันลา วันหยุด การอนุ ญาตให้ลาเรี ยน และการจัดการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะฝี มือแรงงาน เป็ นต้น บริ ก ารในรู ป แบบดัง กล่ า วเป็ นบริ ก ารที่ ข้ ึ นอยู่ก บั ความพร้ อม และ
ความพอใจของนายจ้างเฉพาะราย เพราะหากนายจ้างไม่จดั สวัสดิการให้ ลูกจ้าง พนักงาน ก็ไม่สามารถ
จะต่อรองได้ เพราะเกรงว่าจะถูกให้ออกจากงาน จึงตกอยูใ่ นสภาพจาทน ลูกจ้างหลายรายจึงถูกลิดรอน
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในด้านสวัสดิ การ สิ ทธิ วนั ลา วันหยุด การรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่ งแม้จะมีกฎหมาย
กาหนด แต่รัฐยังไม่สามารถขยายการคุม้ ครองได้อย่างทัว่ ถึง และเป็ นระบบเพียงพอ
2.5.1.4 รู ปแบบสวัสดิการสังคมแบบพหุลกั ษณ์ (Pluralism Model)
เป็ นรู ปแบบที่เริ่ มได้รับการให้ความสาคัญมากขึ้นแต่ยงั เป็ นการจัดสวัสดิการ
สังคมกระแสรอง/กระแสทางเลือก โดยมีแนวคิดว่า การจัดสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึงความหลากหลาย
ของความต้องการของมนุ ษย์ ความหลากหลายของวิธีการทางานที่มีความผสมผสานหลาย ๆ วิธี
ความหลากหลายของสหวิชาชี พและหน่วยงาน องค์กร ภาคีทุกภาคส่ วนที่เข้ามาร่ วมกันคิด แก้ไขปั ญหา
บนฐานความสัมพันธ์ที่เสมอภาคแบบหุ ้นส่ วน (Partnership) และมีส่วนร่ วมในฐานะ “เจ้าภาพรวม”
มากกว่าการให้บริ การแบบหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ งเป็ นหลัก มีท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
จะต้องมีความยืดหยุ่นสู ง สามารถตอบสนองปั ญหาและความต้องการของประชาชนเฉพาะกลุ่มได้
มากกว่า ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรั พย์ สวัสดิ การชุ มชน สวัสดิ การภาคประชาชน และสวัสดิ การ
ท้องถิ่ น ทั้งนี้ สวัสดิการสังคมแบบพหุ ลกั ษณ์มีหลักการสาคัญคือ เน้นการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ
ของภาคีทุกภาคส่ วน เน้นการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค และบริ การที่จดั ให้ตอ้ ง
คานึงถึงความยัง่ ยืนระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ดว้ ยกันและมนุษย์กบั ธรรมชาติ
2.5.2 การจัดรู ปแบบสวัสดิการสังคมโดยพิจารณาจากการให้ความหมายโดยใช้ฐานคิดใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสังคมโดยทัว่ ไปที่ปรากฏมี ดังนี้
2.5.2.1 รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่ (Area - based) เป็ นการจัดสวัสดิการ
สังคมในรู ปแบบของพื้นที่เป็ นฐาน โดยหน่ วยงานในพื้นที่จะต้องมาร่ วมกันจัดบริ การตามภารกิ จ
หน้าที่ขององค์กรสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทัว่ ถึง เป็ นธรรม และมีมาตรฐานที่ดี
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ด้านคุณภาพบริ การ แต่จะมีขอ้ จากัดต่อการเข้าถึงแหล่งบริ การของกลุ่มเป้ าหมาย เพราะต้องแสดง
หลักฐานสิ ทธิตามภูมิลาเนาของการตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
2.5.2.2 รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามวิธีการ (Methods) เป็ นการให้ความสาคัญ
กับวิธีการให้บริ การทางสังคมสงเคราะห์ระดับจุลภาค เช่ น เฉพาะราย กลุ่มชน และชุ มชน ซึ่ งถือเป็ น
รู ปแบบการจัดบริ การโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
2.5.2.3 รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม
(Social Movement) เป็ นการจัดสวัสดิการสังคมในรู ปแบบการสร้างกระแสใหม่ กระแสทางเลื อก
ของสังคมต่อการจัดสวัสดิการที่เชื่อมโยงกับประเด็นปั ญหาสาคัญของสังคมที่เชื่ อว่า ต้องเสริ มสร้าง
พลังอานาจ (Empowerment) ให้กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ให้รู้จกั การปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ของตนเอง
ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรู ปแบบนี้ จาเป็ นต้องกาหนดแผน ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย กลไกการทางาน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสม
2.5.2.4 รู ป แบบการจัดสวัส ดิ ก ารสังคมโดยสถาบัน (Institutional - based)
เป็ นการจัดสวัสดิการที่รัฐเชื่อว่า รัฐควรแทรกแซงการจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชน โดยใช้โครงสร้าง
อานาจของรั ฐทาหน้าที่จดั ระบบสวัสดิ การสังคมในลักษณะต่าง ๆ เช่ น บริ การประกันสังคม บริ การ
การศึกษาภาคบังคับ บริ การประกันสุ ขภาพ และบริ การสถานสงเคราะห์ ต่าง ๆ เป็ นต้น แต่เนื่ องจาก
บริ การดัง กล่ า วไม่ ส ามารถตอบสนองกับ ความต้องการของคนทุ ก คนในสั ง คมได้ จึ ง ท าให้เกิ ด
รู ปแบบการจัดบริ การสวัสดิการที่ลดการพึ่งพาสถาบันของรัฐลง (Deinstitutionalize - based) สวัสดิการ
ในลักษณะนี้ จะเกิ ดขึ้นจากภาคส่ วนของชุมชน ประชาชนที่มีศกั ยภาพและเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดบริ การเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน เป็ นต้น
2.6 ความครอบคลุมของสวัสดิการสั งคม
ประเภทของการให้สวัสดิ การของรัฐในประเทศไทยจาแนกตามความครอบคลุมของ
ประชากรที่ได้รับสิ ทธิ ได้ 2 รู ปแบบหลัก ได้แ ก่ สวัสดิ การแบบเจาะจงหรื อกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
(Targeting) และสวัสดิการสังคมในลักษณะถ้วนหน้า (Universal) โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.6.1 สวัสดิการแบบเจาะจงหรื อกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) เป็ นสวัสดิการที่เจาะจง
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ ีรายได้นอ้ ย คนจน เช่น โครงการให้กยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรื อกลุ่ม
อาชี พที่เห็นว่าจาเป็ นต้องมีสวัสดิการขั้นต่า หรื อต้องการสวัสดิการส่ วนเพิ่ม เช่น โครงการประกัน
ราคาพืชผล และกองทุนสวัสดิการชาวนา เป็ นต้น หลายประเทศมีการตรวจสอบสิ ทธิ ของประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย วิธีแรกคือ การอิงตัวชี้ วดั (Means Testing) เช่น รายได้ และพื้นที่ความยากจน ผูท้ ี่จะ
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ได้รับสวัสดิ การจะต้องมีรายได้ต่ ากว่าที่กาหนด หรื ออาศัยอยูใ่ นพื้นที่กาหนด วิธีที่สองคือ การอิง
สถานะของผูร้ ับเอง (Self Targeting) ผ่านกิ จกรรมที่มีลกั ษณะกี ดกันคนที่ ไม่จนจริ งออกไป เช่ น
เงื่อนไขของบุคคลที่ทางานงานสาธารณะ หรื อการช่วยเหลือเป็ นสิ่ งของ ซึ่ งต้องแสดงตนว่าเป็ น
คนจนหรื อมีรายได้น้อย เช่ น มาตรการลดภาระค่าครองชี พของประชาชน (การให้ข้ ึนรถเมล์ร้อน
และรถไฟชั้นสามฟรี )
- ข้อดีของสวัสดิการแบบเจาะจง
(1) ใช้งบประมาณไม่มาก
(2) สามารถตอบสนองคนจนที่มีความต้องการรับสวัสดิการจากรัฐสู งสุ ด
- ข้อเสี ยของสวัสดิการแบบเจาะจง
(1) สร้างความรู ้สึกไม่ดีแก่ผรู ้ ับสวัสดิการ เช่น เสี ยศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
(2) ต้นทุนการบริ หารจัดการสู ง ในการตรวจสอบหลักฐานการมีสิทธิ เข้ารับบริ การ
และต้นทุนสารสนเทศสู งมากกว่าทรัพยากรที่จดั สรรเป็ นสวัสดิการ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
(3) การแบ่งคนจนและคนไม่จนไม่ชัดเจน ปฏิ บตั ิ ยาก สถานการณ์ ความยากจน
เปลี่ ย นแปลงได้ปี ต่ อ ปี หรื อ แม้แ ต่ ต ามฤดู ก าล คนจนตามกลุ่ ม เป้ าหมายบางคนอาจไม่ ไ ด้รั บ
สวัสดิการ คนที่ไม่จนตามกลุ่มเป้ าหมายอาจได้รับสวัสดิการ
(4) ผูป้ ฏิบตั ิใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นว่าใครควรอยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่ ทาให้
เกิดปั ญหาความเป็ นธรรมในการได้รับสวัสดิการ และการทุจริ ตในขั้นตอนการปฏิบตั ิ
(5) เกิดประเด็นปั ญหาว่า คนเชื้ อชาติไทยที่อาศัยอยูต่ ามชายแดนต่างประเทศควร
ได้รับสวัสดิการหรื อไม่
(6) การให้สวัสดิ การตามสิ ทธิ อาจทาให้ผรู ้ ับสวัสดิการเกี ยจคร้ าน หมดแรงจูงใจ
ในการทางานได้ และเพิ่มการพึ่งพิงสวัสดิการ เช่น สตรี ที่เลี้ยงดูบุตรอยูค่ นเดียวได้รับสวัสดิการแต่
อยากออกไปทางาน หากออกไปทางานหรื อหารายได้เสริ มจะถูกตัดสิ ทธิ ก ารรับสวัสดิ การ จึงไม่
ออกไปทางาน
(7) คุ ณภาพของบริ การอยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากอาศัยเงิ นงบประมาณที่มีอยูจ่ ากัด
และเกิดบริ การสองชั้น หรื อสองมาตรฐาน
2.6.2 สวัสดิการสั งคมในลักษณะถ้ วนหน้ า (Universal) เป็ นสวัสดิการที่พลเมืองทุกคนมี
สิ ทธิ์ ที่จะได้รับ ไม่เจาะจงว่าต้องเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ ีรายได้นอ้ ย หรื อกลุ่มอาชีพใด และเป็ นสวัสดิการ
ที่พลเมืองไม่เสี ยศักดิ์ศรี ในการพิสูจน์สิทธิ
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- ข้อดีของสวัสดิการในลักษณะถ้วนหน้าคือ ไม่ตอ้ งมีกฎเกณฑ์หรื อการพิสูจน์ความยากจน
และมีรูปแบบที่มีเป้ าหมายช่วยคนจนฝั งอยูใ่ นระบบโดยอัตโนมัติ เช่ น สวัสดิการผูส้ ู งอายุสาหรับ
ผูส้ ู งอายุทุกคน สวัสดิการด้านการศึกษาสาหรับนักเรี ยนทุกคน
- ข้อเสี ยของสวัสดิการในลักษณะถ้วนหน้า
(1) ใช้งบประมาณจานวนมาก รัฐบาลอาจต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างทางการคลัง
หรื อภาระจากสวัสดิการอาจนาไปสู่ วกิ ฤตการคลัง
(2) เกิดปั ญหาความไม่เป็ นธรรม เนื่ องจากกลุ่มคนที่มีโอกาสดีอยู่แล้วสามารถรับ
สวัสดิการได้เท่ากับกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส
อย่า งไรก็ดี สวัส ดิ ก ารที่ เ งื่ อ นไขการเกิ ด สิ ท ธิ ไ ม่ข้ ึ น อยู่ก บั ฐานะความเป็ นอยู่ห รื อ
ความด้อยโอกาสจะถือว่าเป็ นสวัสดิการสังคมในลักษณะถ้วนหน้าด้วย เช่น สวัสดิการที่ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
ทุกคน ผูท้ ุ พพลภาพทุก คน หรื อนัก เรี ย นทุก คน เนื่ องจากเงื่ อนไขของการเกิ ดสิ ทธิ ของผูส้ ู ง อายุ
ขึ้นอยู่กบั อายุของบุคคลนั้น ๆ ขึ้นอยู่กบั ความทุพพลภาพ และสถานภาพนักเรี ยน ขณะที่การเจาะจง
กลุ่มอาชีพจะมีเงื่อนไขการเกิดสิ ทธิ ข้ ึนอยูก่ บั ฐานะความเป็ นอยู่ หรื อความด้อยโอกาส ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่
ผูส้ ู งอายุ ผูท้ ุ พพลภาพ หรื อนักเรี ยนที่มีฐานความเป็ นอยูด่ ีแล้วจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิ การใน
ลักษณะถ้วนหน้าด้วย
การดาเนิ นนโยบายสวัสดิการสังคมที่เน้นการช่วยเหลือเป็ นการเฉพาะเจาะจง (Targeting)
เป็ นระบบที่ใช้งบประมาณน้อยกว่านโยบายที่ให้การช่วยเหลือแบบถ้วนหน้า (Universal) ซึ่ งมักเป็ น
สวัสดิการในลักษณะที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากสวัสดิการแบบเจาะจงมีผไู้ ด้รับประโยชน์
จากสวัสดิการจานวนน้อยกว่า
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ตารางที่ 2.1
ความครอบคลุมของสวัสดิการสังคม
ประเภทของสวัสดิการ
สวัสดิการด้ านการศึกษา
1. นมโรงเรี ยน
2. การศึกษาฟรี 15 ปี
3. กองทุนอาหารกลางวัน
4. เพิ่มเงินช่วยเหลือการศึกษาสาหรับเด็กยากจน
5. กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
6. เพิ่มเงินช่วยเหลือบุตร (กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข
และอัตราการจ่ายประโยชน์)
7. กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต
สวัสดิการด้ านสุ ขภาพอนามัย
1. รักษาฟรี ถว้ นหน้า (คนไทย)
2. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3. ประกันสังคม (รักษาพยาบาล)
4. รักษาฟรี แก่แรงงานต่างด้าว
สวัสดิการด้ านการทางานและการมีรายได้
1. บริ การจัดหางาน
2. การพัฒนาฝี มือแรงงานไทย
3. กองทุนประกันการจ้างงาน
4. การพัฒนาฝี มือแรงงานต่างด้าว
สวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย
1. เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
2. เบี้ยความพิการ
3. เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ที่ทางานไม่ได้
4. เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ทางานไม่ได้
5. เงินค่าจัดการศพผูส้ ู งอายุ

ความครอบคลุม
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
ถ้วนหน้า
เจาะจง
ถ้วนหน้า
เจาะจง
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
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ประเภทของสวัสดิการ
การประกันสั งคม
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. ประกันสังคม
3. กองทุนสวัสดิการชาวนา
4. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
5. การขยายประกันสังคมสู่ คู่สมรสและบุตร
6. การขยายประกันสังคมสู่ แรงงานนอกระบบ
7. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
8. กองทุนการออมแห่งชาติ
9. กองทุนเงินทดแทน
10. กองทุนสงเคราะห์ครู โรงเรี ยนเอกชน
สวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย
1. เงินช่วยเหลือ (ครอบครัวผูย้ ากไร้/สตรี หม้าย หัวหน้าครอบครัวสู งอายุ/
พิการ/ไร้ที่พ่ ึง)
2. การจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวติ ประจาวันสาหรับผูพ้ ิการ
(ลิฟต์ ทางสาหรับรถเข็น ห้องน้ า เป็ นต้น)
3. การดูแลผูร้ ับบริ การที่บา้ น (พิการ สู งอายุ ป่ วยเรื้ อรัง)
4. การดูแลผูร้ ับบริ การในระบบสถาบัน (เด็ก พิการ สตรี ไร้ที่พ่ ึง เอดส์
ป่ วยเรื้ อรัง สถานพินิจ เรื อนจา)
สวัสดิการทีอ่ ยู่อาศัย
1. ที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
2. ที่พกั ฉุกเฉิน
สวัสดิการด้ านการทางานและการมีรายได้
1. จัดหาที่ทากิน ให้สิทธิ์ ที่ทากิน
การสนับสนุนหุ้นส่ วนทางสั งคม
1. เพิ่มกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
2. เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม
4. การคุม้ ครองและส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันในการมีชีวติ ในสังคม

ความครอบคลุม
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
เจาะจง
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง

เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
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5. ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนท้องถิ่นประชาสังคม (องค์การ
เอกชน ธุ รกิจ อาสาสมัคร)
6. ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม (จิตอาสา)
อืน่ ๆ
1. ประกันรายได้เกษตรกร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ
3. กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ความครอบคลุม
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ, สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, มีนาคม 2554.

2.7 ความสาคัญของสวัสดิการสั งคม
2.7.1 ความสาคัญต่ อลูกจ้ าง
สวัสดิการเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับคุณภาพชี วิตของลูกจ้าง ซึ่ งค่าจ้างโดยลาพังแล้ว
ไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิต สวัสดิการจึงเป็ นปั จจัยหลักเช่นเดี ยวกับ เงินเดือนหรื อค่าจ้าง ที่ลูกจ้าง
จะพิจารณาเพื่อตัดสิ นใจในการทางานหรื อไม่ทางานในองค์กรหรื อหน่วยงานใด
2.7.2 ความสาคัญต่ อนายจ้ าง
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ การให้กบั ลู กจ้างถื อเป็ นค่าใช้จ่ายที่ สาคัญของนายจ้าง
และเมื่ อให้สวัสดิ การใดกับลู กจ้างแล้ว ย่อมเป็ นการยากที่ จะตัดหรื อลดสวัสดิ การลง นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ไม่สามารถประมาณการได้อย่างแน่นอน เนื่ องจากค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการส่ วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาลบาล ค่าชดเชย และค่าทดแทน เป็ นต้น
2.7.3 ความสาคัญต่ อสาธารณะ
หากองค์กรหรื อหน่วยงานภาคเอกชนจัดสวัสดิการให้กบั ลูกจ้างของตนเป็ นอย่างดีแล้ว
ก็จะเป็ นการลดภาระงบประมาณของรัฐในการจัดสวัสดิ การสังคมให้กบั ประชาชนในอีกทางหนึ่ ง
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีลกั ษณะของการเป็ นรัฐสวัสดิการมักเก็บภาษีในอัตราที่สูงเพื่อการจัดสวัสดิการ
อย่างดี และทัว่ ถึง ในขณะที่ประเทศที่มีความเป็ นรัฐสวัสดิ การน้อย หรื อมีขอ้ จากัดในการจัดสวัสดิการ
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องค์การหรื อหน่ วยงานภาคเอกชนจะต้องแบกรับภาระในการดูแลลูกจ้างของตนมากกว่า ในทาง
เศรษฐศาสตร์ แล้วการให้สวัสดิ การกับลูกจ้างจะมีผลกระทบต่อเงิ นเฟ้ อน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การเปลี่ ยนแปลงของค่ าจ้างแรงงาน ดังนั้น ในช่ วงเศรษฐกิ จหดตัว การเพิ่ มสวัสดิ การจะช่ วยให้
เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้มากกว่าการเพิ่มค่าจ้าง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเงินเฟ้ อ
2.8 ปัญหาของการจัดสวัสดิการในปัจจุบัน
2.8.1 ภาระทางการคลัง และผลกระทบต่ อความยัง่ ยืนทางการคลัง
การจัดสวัสดิการทั้งในส่ วนที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญั ญัติไว้
เพื่อรั บประกันสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชน และเพื่อช่ วยเหลื อประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดี
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสวัสดิการส่ วนที่รัฐบาลจัดให้มีตามนโยบาย ในลักษณะเพิ่มเติม
วงเงินต่อหัว หรื อขยายความครอบคลุมของสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ออกไปล้วนมีลกั ษณะเป็ น
ภาระผูกพันระยะยาว และมีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้นตามแนวโน้มโครงสร้างประชากรที่กาลังเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายหัวของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
เบี้ยผูส้ ู งอายุ บาเหน็จบานาญข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เป็ นต้น
แนวโน้มการจัดสวัสดิ การที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ส่งผลให้รายจ่ายประจามี สัดส่ วน
สู งขึ้น และทาให้อตั ราเพิ่มของงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมสู งขึ้น จึงเป็ นการเพิ่มส่ วนต่าง (Gap)
ระหว่างการจัดเก็บรายได้และงบประมาณรายจ่าย สร้างความไม่สมดุ ลระหว่างรายได้และรายจ่าย
ส่ งผลกระทบต่อการวางแผนบริ หารใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับฐานะรายได้ของรัฐบาลใน
อนาคต และทาให้รัฐบาลมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นนโยบายการคลังแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นการสร้ างปั ญหาเชิ งโครงสร้างทางการคลัง ซึ่ งจะบัน่ ทอนขีดความสามารถในการดาเนินนโยบาย
การคลังเพื่อรองรับผลกระทบหรื อวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 2.2
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปี 2550-2554

ประเภทของสวัสดิการ
2550
การศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
35,362
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
31,323
กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ผกู กับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.)
4,445
สาธารณสุข
การรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานของรัฐ
46,724
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
20,645
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
75,126
สวัสดิการสังคมอืน่
เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
73,712
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
10,532
รวมสวัสดิการ
297,869
สัดส่วนต่อรายจ่ายประจา
26.22
สัดส่วนต่อวงเงินงบประมาณรายจ่าย
19.02
สัดส่วนต่อ GDP
3.49
รายจ่ายประจา
1,135,988
วงเงินงบประมาณรายจ่าย
1,566,200
GDP
8,525,197
ที่มา: รวบรวมจากเอกสารงบประมาณ และจัดทาโดยผูว้ จิ ยั

2551

2552

หน่วย: ล้านบาท
2553
2554

40,078
24,218

66,794
25,675

79,026
20,068

80,154
18,000

4,333

3,143

0

0

55,123
21,044
76,599

61,272
39,116
80,598

62,398
17,228
89,385

61,844
23,655
101,058

80,823 100,235
102,681
10,532
10,970
20,319
312,750 387,803 391,105
25.76
27.48
27.26
18.84
19.87
23.01
3.44
4.29
3.87
1,213,989 1,411,382 1,434,710
1,660,000 1,951,700 1,700,000
9,080,466 9,041,551 10,104,821

113,700
32,924
431,335
25.87
19.88
4.09
1,667,440
2,169,968
10,539,446

2.8.2 คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ ความเสี่ ยง ความซ้าซ้ อน และความเหลือ่ มลา้ ของสวัสดิการสั งคม
(1) คุณภาพของสวัสดิการ
สาหรับสวัสดิการสังคมที่มีปัญหาในเรื่ องคุณภาพมากที่สุด คือ สวัสดิการด้าน
การศึกษา ถึงแม้วา่ รัฐบาลจะมีนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี เพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาได้ แต่การจัดการศึกษายังมีปัญหาในเชิ งคุณภาพ และปั ญหาความเหลื่อมล้ าของคุณภาพ
ทางการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบทค่อนข้างสู ง เนื่ องจากการไม่กระจายครู ที่มีคุณภาพ ความไม่พร้อม
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ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เป็ นเหตุให้คุณภาพของนักเรี ยนไม่
เท่าเทียมกัน
การวัดคุณภาพของการศึกษาไม่ได้พิจารณาจากปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตร
แต่พิจารณาจากเปรี ยบเทียบกับประเทศต่าง ๆ จากการจัดอันดับของสถาบัน IMD (Institute of
Management Development) ซึ่ งจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 50-60 ประเทศ
ทัว่ โลก พบว่า มีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 18 (อันดับที่ 43) และความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษยังอยูใ่ นระดับที่ไม่ดี (อันดับที่ 51) ซึ่ งสะท้อนว่าคุณภาพการศึกษาของไทย
อยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างต่ากว่าหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาของธนาคารโลก 8 (The World Bank) ที่ได้นาผลการสอบ PISA
(หรื อ Programme for International Student Assessment) ที่สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์ ทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จากการทดสอบเด็กอายุ 15 ปี ในประเทศสมาชิ กต่าง ๆ ทัว่ โลก และเปรี ยบเทียบ
ผลคะแนนของเด็กนักเรี ยนไทยกับนักเรี ยนในประเทศอื่น ๆ พบว่า นักเรี ยนไทยมี คะแนนสอบ
PISA ที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิ จที่ใกล้เคียงกันอย่าง ชิลี เม็กซิ โก
และอินโดนิเชี ย ที่มีแนวโน้มของคะแนนที่เพิ่มสู งขึ้น นักเรี ยนไทยที่ได้คะแนนต่าเหล่านั้นส่ วนใหญ่
กลับเป็ นนักเรี ยนที่ อาศัยอยู่ในเขตชนบท โดยสังเกตได้จากการที่ค่าเฉลี่ ยคะแนนของนักเรี ยนที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบทนั้น ต่ ากว่านักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองถึ ง 44.11 คะแนน (หรื อประมาณ
11.2 เปอร์เซ็นต์)
ทั้งนี้ จากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า ถ้ากาหนดให้นกั เรี ยนมีระดับของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกันแล้ว ความแตกต่างของคะแนนระหว่างนักเรี ยนในเมือง
และในชนบทดังกล่าว (44.11 คะแนน หรื อประมาณ 11.2 เปอร์ เซ็นต์) จะลดลงไปแค่ 13.51 คะแนน
(หรื อ 3.45 เปอร์ เซ็ นต์) เท่านั้น ซึ่ งแสดงว่า ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาระหว่างเมืองกับ
ชนบทส่ วนใหญ่น้ นั (30.57 คะแนนจาก 44.11 คะแนน) เกิดจากความแตกต่างทางด้านคุณภาพของ
โรงเรี ยนที่ไม่เท่ากัน
นอกจากนี้ การประเมินสภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิ การพบว่า เมื่อนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
8

Kevin Macdonald (2009) “Improving Education Quality in Thailand: 5 Stylized Facts”, The World Bank.
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็ นตัวชี้ วดั คุณภาพของการศึกษา คะแนนสอบวิชาหลัก ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา
(2) ประสิ ทธิภาพของสวัสดิการ
การพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาจากงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่อ GDP และรายจ่ายด้านการศึกษาต่อคน การจัดอันดับของ IMD พบว่า งบประมาณรายจ่ายด้าน
การศึกษาต่อ GDP ของไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 4.4 และรายจ่ายด้านการศึกษาคนละ 165 เหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่ งสะท้อนว่า สัดส่ วนรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP ของไทยอยูใ่ นระดับที่สูง อย่างไรก็ดี
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศกลุ่มเอเชี ย - แปซิ ฟิก (Asia-Pacific) นั้นพบว่า สัดส่ วนรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่อ GDP อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่มเอเชี ย - แปซิ ฟิกที่อยูท่ ี่ร้อยละ 3.9 ของ GDP
แต่ปรากฏว่า สัดส่ วนคนที่เข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 76.1 ซึ่ งเป็ นระดับที่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่มเอเชี ย - แปซิ ฟิกที่อยูท่ ี่ร้อยละ 84.0 จึงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของ
การจัดการศึกษาที่ต่ากว่าประเทศกลุ่มเอเชีย - แปซิฟิก
แผนภูมิที่ 2.1
รายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษาต่อ GDP และสัดส่ วนคนที่เข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของไทย
เปรี ยบเทียบกับประเทศกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก
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(3) ความเสี่ ยงของสวัสดิการ
ถึงแม้วา่ การจัดสวัสดิการสังคมสามารถเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในระบบเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ แต่สวัสดิการสังคมนามาซึ่ งความเสี่ ยงที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) สวัสดิการของรัฐทาให้ประชาชนหันมาพึ่งพาสวัสดิการมากกว่าการพึ่งพา
ตนเอง และขาดความกระตือรื อร้นในการทางาน ไม่พฒั นาความเชี่ ยวชาญในการทางาน ลดโอกาส
ในการทางานที่ดีข้ ึน ทาให้รัฐบาลขาดโอกาสในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลเหล่านี้ ซึ่ งทาให้เศรษฐกิจ
โดยรวมขาดประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การให้สวัสดิ การการว่างงานที่ มากจนเกิ นไปจะทาให้แนวโน้ม
จานวนผูว้ า่ งงานเพิ่มขึ้น
2) สวัสดิการของรัฐทาให้ประสิ ทธิ ภาพของเศรษฐกิจโดยรวมลดลง การให้
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นทาให้ลูกจ้างเรี ยกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้น เกษียณอายุก่อนกาหนดเพิ่มขึ้น ลาป่ วยมากขึ้น
ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยกาลังแรงงาน ลดศักยภาพการผลิ ตของประเทศ เพิ่มภาระงบประมาณในการดูแล
บาเหน็จบานาญของผูเ้ กษียณอายุก่อนกาหนด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของเศรษฐกิจโดยรวม
3) สวัสดิ การของรัฐทาให้เกิ ดความไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง เนื่ องจากภาระ
ผูกพันของสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถตัดลดได้ เนื่ องจากประชาชนได้เสพติด
สวัสดิการของรัฐ พรรคการเมืองใดที่หยิบยื่นสวัสดิ การที่เพิ่มขึ้นให้กบั ประชาชนมักมีแนวโน้มจะ
ได้รับเลื อกตั้งเข้ามาเป็ นรั ฐบาลมากกว่า แนวโน้มของการให้สวัสดิ การกับประชาชนในลักษณะ
นโยบายประชานิยมจึงเพิ่มมากขึ้น และเป็ นแรงกดดันต่องบประมาณ เนื่องจากความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้ค่อนข้างจากัดในการเพิ่มอัตราภาษี เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย
ในท้ายที่สุดอาจนามาซึ่ งการก่อหนี้ แม้วา่ การก่อหนี้ น้ นั อาจจะใช้เพื่อการลงทุน แต่ก็เป็ นการลงทุน
ด้วยเงิ นกู้แทนที่ การใช้เงิ นงบประมาณแผ่นดิ นตามปกติ เนื่ องจากรายจ่ายด้านสวัสดิ การเบี ยดบัง
รายจ่ายลงทุนนัน่ เอง
(4) การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายของสวัสดิการ
ปั ญหาในการจัดสวัส ดิก ารให้เข้าถึงกลุ ่มคนจน และครัวเรื อนยากจน ยังคง
เป็ นประเด็นส าคัญของการจัดสวัส ดิ ก ารสังคม เนื่ องจากปั จจุบนั กลุ่ ม คนจนยัง มี โอกาสเข้าถึ ง
สวัสดิการในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ น้อยกว่า กลุ่ม อื่น ๆ โดยจะเห็นได้จากการศึก ษาของ
สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ในรายงานการประเมิน
ความยากจน ปี 2550 ซึ่ งพบว่า การบริ การด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การเข้าถึง
แหล่งทุน เช่น เบี้ยผูส้ ู งอายุ เงินสงเคราะห์ผพู้ ิการ ทุนการศึกษา เงิ นกูเ้ พื่อการศึกษา ธนาคาร
ประชาชน กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง กลุ่มคนจน และครัวเรื อนยากจนสามารถเข้าถึงบริ การได้
ค่อนข้างน้อยเพียงร้ อยละ 0.2-21.1 ของกลุ่มคนจนทั้งหมด ในขณะที่การบริ การด้านสาธารณสุ ข
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กลุ่มคนจน/ครอบครัวยากจนสามารถเข้าถึงบริ การได้ดี แล้ว โดยอยูใ่ นระดับที่สูงถึงร้อยละ 96.7
ของกลุ่มคนจนทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 3.3 ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพ
ตารางที่ 2.3
การเข้าถึงบริ การที่รัฐจัดให้จาแนกตามคนจนและคนไม่จน
การเข้ าถึงบริการ
1. เบี้ยผูส้ ู งอายุ
2. เงินสงเคราะห์ผพู้ ิการ
3. ทุนการศึกษา
4. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
5. ธนาคารประชาชน
6. กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
7. กองทุนอื่นๆ
8. สาธารณสุ ข (*)

ไม่ จน
80.4
78.9
90.9
99.8
97.9
91.2
89.2
3.3

หน่วย : ร้อยละ
จน
รวม
19.6
100.0
21.1
100.0
9.1
100.0
0.2
100.0
2.1
100.0
8.8
100.0
10.8
100.0
96.7
100.0

ที่มา : รายงานการประเมินความยากจน ปี 2550 และ (*) การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนปี 2550
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากการศึกษาของ สศช. เกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึงบริ การพื้นฐานของรัฐใน
รายงานการประเมินความยากจน ปี 2550 พบว่า สวัสดิการของรัฐหลายโครงการมีการกาหนดเกณฑ์
กลุ่มเป้ าหมายที่คนจนไม่สามารถเข้าถึง เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร9 ที่กาหนดให้กลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ผูม้ ีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งสู งกว่าเส้นความยากจน ณ ระดับ 1,443 บาทต่อคนต่อเดือน
ถึงเกื อบ 21 เท่า ระบบหลักประกันสุ ขภาพไม่ครอบคลุ มแรงงานย้ายถิ่ น หรื อเป็ นคนไทยไร้รัฐ
ไร้ สัญชาติ หรื อแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นทางการ และสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ (สปสช.) ไม่สามารถอุดหนุ นค่าใช้จ่ายรายหัวให้ครอบคลุ มกลุ่มคนเหล่านี้ ได้ จึงถื อเป็ น
ภาวะเสี่ ยงต่อความมัน่ คงด้านสุ ขภาพของประเทศ เนื่ องจากอาจเป็ นสาเหตุให้เกิ ดโรคระบาดอุบตั ิใหม่
หรื อโรคระบาดอุบตั ิซ้ าได้ นอกจากนี้ การสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน เช่น กรณี กองทุนหมู่บา้ น
9

โครงการบ้านเอื้ออาทร เป็ นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดสร้างที่อยูอ่ าศัยที่ได้ มาตรฐานสาหรับประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ ที่มีรายได้ต่อครัวเรื อนไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
ณ ปี 2546 – 2547 ไม่เกิน 17,500 บาทต่อเดือน ณ ปี 2548 ไม่เกิน 22,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2549 – 2550 ไม่เกิน 30,000 บาทต่อ
เดือน ณ ปี 2551 และไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปี 2552 เป็ นต้นไป
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และชุมชนเมือง หรื อธนาคารประชาชน ซึ่ งจากผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน
พบว่า คนจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าวเพียงร้อยละ 8.8 และ ร้อยละ 2.1 ตามลาดับ จึงไม่เป็ น
ที่น่าประหลาดใจที่ปรากฏเป็ นข่าวว่ามีกลุ่มที่ได้รับเงินกองทุนหมู่บา้ นนาไปใช้จ่ายบริ โภคที่ฟุ่มเฟื อย
แทนที่จะใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ
ลักษณะของสวัสดิการที่ กาหนดเกณฑ์กลุ่มเป้ าหมายคนจนไม่ชดั เจนดังกล่าว
ส่ งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เนื่ องจากกลุ่มคนจนที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมากที่สุดกลับเป็ นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์นอ้ ยกว่ากลุ่มอื่น
(5) ความซ้าซ้ อนของสวัสดิการ
สวัสดิการสังคมประเภทที่มีความซ้ าซ้อนอย่างเห็นได้ชดั มากที่สุดคือ สวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาลและสุ ขอนามัย โดยจะเห็นได้ว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีระบบหลักประกัน
สุ ขภาพ 5 ระบบ ได้แก่
1) ระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ดูแลคนที่มีสัญชาติไทยประมาณ 47 ล้านคน
ใช้งบประมาณจากภาษีอากร ในปี 2553ประมาณ 1 แสนล้านบาท
2) ระบบประกันสังคม ดูแลผูป้ ระกันตน ประมาณ 10 ล้านคน โดยผูป้ ระกันตน
สมทบ ร่ วมกับนายจ้างและรัฐ ใช้งบประมาณในปี 2552 เฉพาะส่ วนค่ารักษาพยาบาลประมาณ 2 หมื่น
2 พันล้านบาท
3) ระบบสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ ครอบคลุมผูม้ ีสิทธิ
ประมาณ 5 ล้านคน ใช้งบประมาณจากภาษีอากรปี 2553 ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท
4) ระบบประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว ครอบคลุมแรงงานต่างด้าวที่ซ้ื อบัตร
ประกันสุ ขภาพ ราว 1.3 ล้านคน
5) กองทุนการให้สิทธิ (คืนสิ ทธิ ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุ ขกับบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิ ทธิ หรื อบุคคลที่ตกสารวจทะเบียนราษฎร์ (คืนสิ ทธิ ) ตามมติ ครม. วันที่ 23 มีนาคม 2553
ครอบคลุมผูม้ ีสิทธิ 457,409 คน แต่ยงั ลงทะเบียนได้ไม่ถึงเป้ า
ระบบหลักประกันสุ ขภาพของไทยส่ วนใหญ่ใช้งบประมาณจากภาษีอากร ยกเว้น
ระบบประกันสังคมที่ผปู ้ ระกันตนและนายจ้างร่ วมจ่าย ซึ่ งก็เป็ นความซ้ าซ้อนที่ผปู ้ ระกันตนต้อง
สมทบเพื่อให้ได้สิทธิ การรักษาพยาบาลเอง ในขณะที่คนไทยที่ไม่ใช่ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ รักษาพยาบาล
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โดยไม่ต อ้ งร่ วมจ่า ย นอกจากนี้ ย งั มีป ระเด็นถกเถี ย งในเรื่ องคุ ณภาพของการบริ ก ารของระบบ
ประกันสังคมที่ดอ้ ยกว่าระบบอื่น ๆ
(6) ความเหลือ่ มลา้
จากประเด็นปั ญหาเรื่ องคุณภาพของการบริ การของระบบประกันสังคมนาไปสู่
ปั ญหาความเหลื่อมล้ าของสวัสดิการ หากพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายต่อหัว และสิ ทธิ ประโยชน์
ของระบบประกันสุ ขภาพ จะสะท้อนให้เห็นถึ งความเหลื่ อมล้ าที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่ องจาก
ระบบหลักประกันสุ ขภาพเฉลี่ยหัวละ 2,755.6 บาทต่อปี ขณะที่ประกันสังคมเฉลี่ยหัวละ 2,105 บาทต่อปี
เท่านั้น สาหรับสิ ทธิ ประโยชน์พบว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นระบบประกันสังคมจะได้สิทธิ ประโยชน์ดีกว่าผูท้ ี่อยูใ่ น
ระบบหลักประกันสุ ขภาพเพียง 2 อย่างคือ ค่าห้องผูป้ ่ วยใน และบริ การรักษารากฟันเทียม
จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของระบบ
ประกันสังคมและระบบหลักประกันสุ ขภาพในโรคเรื้ อรั งที่มีค่าใช้จ่ายสู งพบว่า ผูท้ ี่ อยู่ในระบบ
ประกันสุ ขภาพได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดีกว่าผูท้ ี่อยูใ่ นระบบประกันสังคมมีหลายประการ ดังนี้
1) โรคไตวายเรื้ อรัง
สถานการณ์ของโรคไตวายเรื้ อรัง ในทั้งสองระบบยังคงต้องมีการร่ วมจ่าย
ในกรณี การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม แต่ความต่างที่ชดั เจนของสองระบบได้แก่ การปลูกถ่ายไต
ในระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่การเตรี ยมการผ่าตัดและครอบคลุ ม
ทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ในขณะที่ระบบประกันสังคมยังมีเพดานค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนต่าง
ผูป้ ระกันตนจะต้องรับผิดชอบเอง ช่องว่างที่ใหญ่จริ ง ๆ ของทั้งสองระบบ คือ ผูป้ ระกันตนที่เป็ นไตวาย
เรื้ อรังมาก่อนการเป็ นผูป้ ระกันตนจะได้สิทธิ ไม่เท่ากับผูป้ ระกันตนที่เป็ นไตวายหลังจากการเป็ น
ผูป้ ระกันตน คือ ยังไม่ครอบคลุมเรื่ องการปลูกถ่ายไต ทาให้คนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้สิทธิ
ในขณะที่ผใู้ ช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้สิทธิ
2) โรคจิตเวช
ระบบหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมการรักษาทั้งผูป้ ่ วยในและนอก ไม่จากัด
จานวนครั้ง ส่ วนประกันสังคมมีเพดานจากัดรักษาผูป้ ่ วยในได้ไม่เกิน 15 วัน ทาให้ผปู ้ ่ วยเรื้ อรังไม่
สามารถใช้สิทธิ น้ ีได้
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3) มะเร็ ง
ผูป้ ระกันตนครอบคลุมทุกกรณี ในขณะที่ผมู ้ ีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติยงั มีเพดานในการรักษา และโดยเฉพาะยาที่มีค่าใช้จ่ายสู ง ซึ่ งกาลังพัฒนาสิ ทธิ ประโยชน์ให้
ครอบคลุมมากขึ้น
4) เอชไอวี
ในรายละเอียดสิ ทธิ ประโยชน์ไม่ต่างกัน แต่ส่วนที่ทาให้ต่างกันคือ เรื่ อง
การบริ หารจัดการของระบบที่ ต่า งกัน ท าให้ผูป้ ระกันตนจานวนมากไม่ ไ ด้รับ การรั ก ษาตาม
มาตรฐานหรื อตามสิ ทธิที่ควรได้รับ
5) การคลอด
ระบบประกันสังคมใช้วิธีเหมาจ่ายการคลอด ครรภ์ละ 13,000 บาท นับตั้งแต่
เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ทาให้ผปู ้ ระกันตนต้องสารองจ่ายทุกขั้นตอนตั้งแต่ฝากครรภ์ ถ้ามีค่าใช้จ่ายสู ง
กว่านี้ ก็ตอ้ งรับผิดชอบเอง ในกรณี น้ ี พบว่า ผูป้ ระกันตนหลายรายไม่ได้ฝากครรภ์เพราะไม่มีเงิ น
สารองจ่าย หรื อต้องการประหยัดไว้เป็ นค่าคลอด
2.9 ปัญหาโครงสร้ างประชากรมีแนวโน้ มเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ
เมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรื ออายุ 65 ปี ขึ้นไป เกินร้อยละ 7
ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) และจะเป็ น
สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่ วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 หรื อร้อยละ 14
ตามลาดับ
จากตารางที่ 2.4 จะเห็นได้วา่ ประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นจาก 4.0 ล้านคน ในปี 2533 เป็ น
8.1 ล้านคนในปี 2553 และจากการคาดการณ์ของ สศค. พบว่า ประชากรผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นเป็ น 12.4
และ 17.6 ล้านคนในปี 2563 และ 2573 ตามลาดับ ทั้งนี้ สัดส่ วนประชากรสู งอายุต่อประชากรรวม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.4 ในปี 2533 เป็ นร้อยละ 12.0 ในปี 2553 และคาดการณ์ วา่ สัดส่ วนจะเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 17.6 และ 24.1 ในปี 2563 และ 2573 ตามลาดับ ส่ วนอัตราส่ วนการเป็ นภาระวัยแรงงาน
ต่อผูส้ ู งอายุลดลงจาก 8.6 : 1 ในปี 2533 เป็ น 5.7 : 1 ในปี 2553 และคาดการณ์วา่ อัตราส่ วนจะลดลง
เป็ น 3.6 : 1 และ 2.4 : 1 ในปี 2563 และ 2573 ตามลาดับ
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประมาณการประชากรรายปี ของประเทศไทย จะพบว่า ได้เริ่ มเข้า
สู่ สังคมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี 2547 และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 โดยการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับมหภาค ได้แก่
ผลต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของรัฐบาล ผลิตภาพแรงงาน
และการจ้างงาน และในระดับจุลภาคได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเงินและด้านสุ ขภาพ
ตารางที่ 2.4
ประชากรสู งอายุ ปี พ.ศ. 2533 – 2573
หน่วย : พันคน

กลุ่มสู งอายุ
จานวนประชากรสูงอายุ
60-69
70-79
80 ปี ขึ้นไป
รวม
สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อ
60-69
70-79
ประชากรรวม
80 ปี ขึ้นไป
รวม
อัตราส่ วนการเป็ นภาระวัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ 1 คน

2533
2,451
1,123
443
4,017
4.49
2.06
0.81
7.36
8.6

2543
3,546
1,706
586
5,838
5.7
2.74
0.94
9.38
7.0

2553
4,437
2,550
1,074
8,062
6.6
3.8
1.6
12.0
5.7

2563
7,156
3,388
1,824
12,367
10.2
4.8
2.6
17.6
3.6

2573
9,335
5,601
2,676
17,612
12.8
7.7
3.7
24.1
2.4

ที่มา : ข้อมูลปี 2533 และ 2543 จากสามะโนประชากรและเคหะ สานักงานสถิติแห่ งชาติ
ข้อมูลปี 2553 เป็ นต้นไป คาดการณ์โดย สศค. โดยอาศัยกรณี ฐานจากการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 ของ
สศช. และนามาปรับปรุ งเรื่ องอัตราเจริ ญพันธุ์ในระดับไม่ต่ากว่า 1.6 ตามข้อกาหนดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ซึ่งจะส่ งผลให้อตั ราการเกิดของประชากรอยูท่ ี่ระดับ 1.3

การลดลงของภาวะเจริ ญพันธุ์ การลดลงของการตาย และการเพิ่มอายุคาดหมายของ
ประชาชนเป็ น 3 สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปั ญหาโครงสร้ างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
และภาวะสังคมผูส้ ู งอายุดงั กล่าว ส่ งผลให้แนวโน้มสัดส่ วนการเป็ นภาระวัยแรงงานต่อผูส้ ู งอายุลดลง
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายได้ภาษีจากฐานรายได้ (Income Base)
ซึ่ งจัดเก็บจากประชากรวัยแรงงาน ในขณะที่ภาระผูกพันในการรักษาพยาบาลและดูแลผูส้ ู งอายุ จะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลกระทบดังกล่าวทาให้โครงสร้างรายได้และรายจ่ายมีความไม่สมดุลเพิ่มมากขึ้น
สร้างแรงกดดันต่อภาคการคลัง โดยทาให้เกิดการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น และเบียดบังงบประมาณ
เพื่อการลงทุนและพัฒนาประเทศ

2-29
จะเห็นได้วา่ การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุนอกจากจะส่ งผลกระทบทางตรงต่อระบบสวัสดิ การ
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนผูส้ ู งอายุ และอายุคาดหมายของประชาชนที่ยาวขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อจานวน
ผูไ้ ด้รับประโยชน์จากสวัสดิการด้านการชราภาพ รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต
จากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่ งจะส่ งผลสะท้อนต่อการมีอายุคาดหมายที่ยืนยาว
ด้วยเช่นกัน
2.10 บทสรุ ปและขอบเขตของสวัสดิการสั งคมในงานวิจัย
จากการศึกษาความหมายของคาว่า “สวัสดิการสังคม” ตามการศึกษา และงานวิจยั ในอดีตที่ผา่ น
มา สามารถสรุ ปได้วา่ “สวัสดิการสังคม” คือ การจัดบริ การทางสังคมในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา
พัฒนา และส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นพื้นฐานของประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม เป็ นการดาเนินการโดยรัฐ องค์กรสาธารณะ เอกชน และชุมชนใน
รู ปแบบต่าง ๆในขณะเดียวกัน การประมาณการโครงสร้างประชากรของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติพบว่า ประเทศไทยจะเริ่ มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (สัดส่ วนประชากร
ที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปต่อประชากรรวมสู งกว่าร้อยละ 10) ตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ
โดยสมบูรณ์ (สัดส่ วนประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ขึ้นไปต่อประชากรรวมสู งกว่าร้อยละ 20) ในปี 2567
ดังนั้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรนี้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อระบบสวัสดิการ
สังคม ซึ่ งอาศัยเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็ นแหล่งเงินทุนสาคัญในการดาเนิ นการ ทั้งนี้ หากพิจารณา
โดยกาหนดขอบเขตของสวัสดิการสังคมที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในอนาคตจะเห็นได้วา่ การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสวัสดิการด้านชราภาพ
และการรักษาพยาบาล โดยผลกระทบนี้ เกิ ดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผูส้ ู งอายุ และอายุคาดหมาย
ของประชาชนที่ ยาวขึ้ น ซึ่ งจะส่ งผลต่อจานวนผูไ้ ด้รับประโยชน์จากสวัสดิ การด้านการชราภาพ
ที่จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผทู ้ ี่อยูใ่ นระบบปั จจุบนั ก็จะมีระยะเวลาในการรับผลประโยชน์ยาวขึ้น รวมถึง
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่จะเพิ่มสู งขึ้นในอนาคตจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์
ซึ่ งจะส่ งผลสะท้อนต่อการมีอายุคาดหมายที่ยนื ยาวขึ้น และความถี่ในการรับบริ การทางการแพทย์
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาผลจากการพิจารณาผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุดงั กล่าวมาใช้ใน
การพิจารณากาหนดขอบเขตของโครงการสวัสดิการที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้ทาการกาหนด
ขอบเขตของสวัสดิ ก ารสังคมให้ครอบคลุ มสวัส ดิ ก ารประเภทการรั กษาพยาบาล และชราภาพ
เพื่อให้ผลการวิจยั สะท้อนถึงผลกระทบที่แท้จริ งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร นอกจากนี้
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ยังได้ศึกษาสวัสดิการการศึกษา ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของสัดส่ วนจานวนประชากร
วัยเรี ยนและเป็ นสาเหตุหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ในขณะเดี ยวกัน คณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของโครงการสวัสดิ การสังคมในการศึกษา
ครั้งนี้ ให้ครอบคลุมเฉพาะการดาเนิ นการในลักษณะโครงการหรื อการดาเนิ นงานที่มีลกั ษณะของ
การใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการ (การให้สวัสดิ การในแต่ละด้านกับประชาชน)
อย่างชัดเจน โดยไม่นบั รวมถึงการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการดาเนิ นการตามปกติของหน่วยงาน
ราชการ เช่น การจ่ายค่าจ้างบุคลากรในการดาเนินการ หรื อการก่อสร้างอาคารสถานที่ เป็ นต้น
จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่
จะศึกษาในการวิจยั ได้ ดังนี้
ตารางที่ 2.5
ขอบเขตของสวัสดิการสังคมในงานวิจยั
ประเภทสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล

ชราภาพ

การศึกษา

โครงการ / สวัสดิการ
1. โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค)
2. กองทุนประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย)
3. ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
4. การรักษาพยาบาลที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และข้าราชการฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้5.อการรั
งถิ่นกษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
รั6.กเบี
ษาพยาบาลท้
องถิ่น
้ ยยังชีพคนชรา
7. กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (กรณี ชราภาพและสงเคราะห์บุตร)
รั8.กกองทุ
ษาพยาบาลท้
องถิ่น งชาติ (กอช.)
นการออมแห่
9. เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
10. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
11. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
12. ระบบบาเหน็จบานาญรัฐวิสาหกิจ
13. โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
14. กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กยู้ มื ที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต
15. การศึกษาของบุตรข้าราชการ
16. การศึกษาที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบุตรข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรัการศึ
ฐวิสกาหกิ
จ ตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
17.
ษาของบุ

บทที่ 3
ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสวัสดิ การสังคมของประเทศในช่ วงที่ ผ่านมา ได้มี
การดาเนิ นการอย่างแพร่ หลายทั้งงานวิจยั และการศึกษา ของประเทศไทยและของต่างประเทศ รวมถึ ง
รู ปแบบเนื้ อหาของการศึ กษาที่ แตกต่างกันไป เช่ น การศึกษารู ปแบบระบบสวัสดิ การในอนาคต
การศึกษาภาระที่จะเกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นโครงการสวัสดิ การต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่
เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบระบบสวัสดิ ก ารในประเทศต่า ง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี
การศึก ษาที่ แตกต่ างกัน โดยมี ท้ งั การศึ กษาวิจ ัยระบบสวัสดิ การสั งคมโดยแยกศึ กษาเฉพาะราย
โครงการ ในขณะที่การศึกษาวิจยั บางส่ วนได้มุ่งเน้นการศึกษาในภาพรวม ซึ่ งการศึกษาในภาพรวม
ของระบบสวัสดิการที่ผา่ นมา ได้มีการศึกษาถึงรู ปแบบของระบบสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย โดยมีงานวิจยั ที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 ทบทวนวรรณกรรมในประเทศ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). “โครงการวิจัย เรื่ อง สู่ ระบบสวัสดิการ
สั งคมถ้ วนหน้ าภายในปี พ.ศ. 2560”, สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ, มีนาคม
2554 ได้กาหนดประเภทของระบบสวัสดิการสังคมไว้ 4 ประเภท โดยเรี ยกว่าเป็ น “4 เสาหลักของ
ระบบสวัสดิการ (4 Pillars of Welfare System)” อันประกอบด้วย
 การให้ บริ การสั งคม (Social service) หมายถึง การที่รัฐให้บริ การขั้นพื้นฐานกับ
ประชาชนทุกคน เช่น การให้การศึกษาฟรี 15 ปี การให้ประกันสุ ขภาพกับทุกคน และการให้บริ การ
ฝึ กฝี มือแรงงาน เป็ นต้น
 ระบบประกันสั งคม (Social security หรื อ Safety net) หมายถึง ระบบที่ช่วยดูแล
ประชาชนในกรณี ที่ประสบปั ญหาเป็ นครั้งคราว เช่น ตกงาน พืชผลเสี ยหาย และราคาพืชผลตกต่า
เป็ นต้น สิ ทธิ ประโยชน์จากองค์ประกอบนี้ มีลกั ษณะชัว่ คราว แต่อาจมีบางโครงการที่มีลกั ษณะ
ถาวร เช่น สิ ทธิ์ ได้รับประโยชน์จากการว่างงานในระบบประกันสังคม การได้ประโยชน์จะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อผูป้ ระกันตนว่างงานลง แต่สิทธิ์ ในการได้รับการประกันมีลกั ษณะถาวรตราบเท่าที่ผปู ้ ระกันตน
ยังอยูใ่ นระบบ
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 ระบบการช่ วยเหลือทางสั งคม (Social assistance) หมายถึง ระบบที่มุ่งดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
เช่น คนพิการ และผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ไม่สามารถทางานได้ เป็ นต้น สิ ทธิ ประโยชน์ในระบบนี้ มีลกั ษณะกึ่ง
ชัว่ คราวกึ่งถาวร เนื่องจากผูม้ ีสิทธิ์ มกั มีลกั ษณะถาวร เช่น พิการถาวร และป่ วยถาวร เป็ นต้น
 ระบบการส่ งเสริ มสนับสนุนหุ้นส่ วนทางสั งคม เป็ นการบริ หารจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้
ระบบสวัสดิการสังคมทางานได้ดียิ่งขึ้น เช่ น การส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ งเสริ ม
ความเท่าเทียมกันในการมีชีวติ ในสังคม เป็ นต้น
ในการวิจยั ครั้งนี้ TDRI ได้ทาการสารวจความคิดเห็ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคมกรุ งเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ และการสารวจความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วม
การประชุ ม การสัมมนา และการมอบนโยบายแก่ คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม
ทัว่ ประเทศเพื่อสารวจความต้องการสวัสดิ การของประชาชนอย่างทัว่ ถึ ง และนามาจัดทาเป็ นชุ ด
ข้อเสนอด้านสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560 ใน 4 ชุดข้อเสนอ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1
ทั้งนี้ ในงานวิจยั ดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั ได้เสนอชุ ดทางเลื อกที่ 4 เป็ นข้อเสนอในการจัดทา
สวัสดิ การถ้วนหน้า โดยเป็ นการกาหนดสวัสดิ การที่มีความสาคัญในลาดับต้น ๆ เพิ่มเติมจากชุ ด
ทางเลือกอื่น ๆ
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ตารางที่ 3.1
ชุดข้อเสนอด้านสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560 ของ TDRI
สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ไม่รวมเบี้ยยังชี พยากจนและพึ่งพิงผูส้ ู งอายุ/พิการ
รวมเบี้ยยังชีพยากจนและพึ่งพิงผูส้ ูงอายุ/พิการ
นักเรี ยน/นักศึกษา
อาหารกลางวันนักเรี ยนประถมถ้วนหน้า
เงินช่วยค่าครองชี พนักเรี ยนยากจนทุกคน
เพิ่มความครอบคลุมและคุณภาพการศึกษา
ขยายการศึกษานอกระบบ
ขยายการศึกษาตามอัธยาศัย
เพิ่มอุดหนุนโรงเรี ยนเด็ก
เพิ่มนักเรี ยนชนกลุ่มน้อย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
อบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพครู
เพิ่มรายจ่ายต่อหัว รร. รัฐบาล
เพิ่มรายจ่ายต่อหัว รร. เอกชน
แรงงาน
ฝึ กฝี มือแรงงานถ้วนหน้า
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบเท่ากับแรงงาน)
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบสองเท่าของแรงงาน)
รักษาพยาบาล
คนไทยถ้วนหน้า 100%
คนไร้รัฐ ชนกลุ่มน้อย
แรงงานต่างด้าว+ผูต้ ิดตาม ผูห้ นีภยั สงคราม
สวัสดิการเติมเต็มชีวิต
แนวทาง {n}: Poverty Gap {100% Poverty Line}
แนวทาง {n}: Poverty Gap {125% Poverty Line}
สวัสดิการที่อยูอ่ าศัย โครงการบ้านมัน่ คง
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชาวนา
ประกันราคาพืชผล
แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
อุดหนุนสาธารณูปโภค
กองทุนยุวชนจิตอาสา
กองทุนส่ งเสริ มสังคมสวัสดิการและ Social Enterprises
งบประชาสัมพันธ์สงั คมสวัสดิการ

ชุ ดสวัสดิการ
1

2

3

4





























































































































ที่มา: โครงการวิจยั เรื่ อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)
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จากการให้สวัสดิการโดยรัฐบาลในปั จจุบนั รวมกับชุ ดข้อเสนอที่ 1 - 4 พบว่า งบประมาณ
ที่ตอ้ งใช้ท้ งั หมดระหว่างปี 2554 – 2560 ที่เป็ นรายจ่ายส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากแต่ละชุ ดข้อเสนอมีจานวน
ประมาณ 2 - 3 แสนล้านบาทในปี 2554 และปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 2.5 – 4 แสนล้านบาทในปี 2560 ซึ่ งหาก
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณด้านสวัสดิ การในปั จจุบนั จะคิดเป็ นอัตราเพิ่มประมาณร้ อยละ 20 – 30
โดยการดาเนิ นการตามชุ ดข้อเสนอที่ 4 จะส่ งผลให้งบประมาณด้านสวัสดิ การของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
จากกรณี ปัจจุบนั จานวน 1,070,248 ล้านบาท เป็ น 1,275,333 ล้านบาทในปี 2554 และเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็ น 1,700,236 ล้านบาทในปี 2560
ตารางที่ 3.2
ภาพรวมงบประมาณภาครัฐสาหรับชุดสวัสดิการที่ 1 – 4
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240

สวัสดิการปั จจุบนั
รายจ่ายส่วนเพิ่ม
ชุดสวัสดิการ 1
210,587 204,135 213,917 244,253 242,854 253,758 261,882
ชุดสวัสดิการ 2
255,423 255,168 271,577 310,875 319,036 336,348 347,403
ชุดสวัสดิการ 3
313,717 315,665 336,841 382,126 396,251 419,498 436,485
ชุดสวัสดิการ 4
205,085 208,584 229,726 273,957 289,003 309,143 324,996
% ของระบบสวัสดิการปั จจุบนั
ชุดสวัสดิการ 1
19.7
18.2
19.2
20.9
19.5
19.4
19.0
ชุดสวัสดิการ 2
23.9
22.7
24.4
26.6
25.7
25.8
25.3
ชุดสวัสดิการ 3
29.3
28.1
30.3
32.7
31.9
32.1
31.7
ชุดสวัสดิการ 4
19.2
18.5
20.6
23.4
23.3
23.7
23.6
ที่มา: โครงการวิจยั เรื่ อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

อย่างไรก็ดี คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการประมาณการรายได้รัฐบาลในช่วงปี 2554 – 2560 เพื่อใช้
เปรี ยบเทียบฐานะทางการคลังของรัฐบาลในการดาเนินโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดยผลการ
ประมาณการรายได้รัฐบาลปรากฏตามตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3
ประมาณการรายได้รัฐบาลปี งบประมาณ 2554 – 2560
ปี

รายได้รัฐบาล (ล้านบาท)
กรณี ต่า กรณี ฐาน กรณี สูง

% ของรายได้ประชาชาติ

กรณี ต่า

กรณี ฐาน

กรณี สูง

2548
1,241,236 1,241,236 1,241,236
17.5
17.5
17.5
2549
1,389,546 1,389,546 1,389,546
17.7
17.7
17.7
2550
1,455,059 1,455,059 1,455,059
17.1
17.1
17.1
2551
1,497,654 1,497,654 1,497,654
16.4
16.4
16.4
2552
1,484,264 1,484,264 1,484,264
16.4
16.4
16.4
2553
1,725,404 1,725,404 1,725,404
17.2
17.2
17.2
2554
1,977,131 2,006,186 2,033,867
18.5
18.3
18.1
2555
2,144,386 2,220,126 2,282,182
19.3
19.0
18.8
2556
2,275,895 2,409,426 2,511,512
19.6
19.4
19.2
2557
2,394,894 2,594,827 2,742,774
19.9
19.6
19.4
2558
2,511,626 2,786,026 2,986,284
20.0
19.7
19.6
2559
2,630,544 2,987,736 3,247,536
20.2
19.9
19.7
2560
2,753,647 3,202,536 3,529,982
20.3
20.0
19.8
ที่มา: โครงการวิจยั เรื่ อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

คณะผูว้ จิ ยั พบว่า แม้การดาเนินโครงการสวัสดิการจะส่ งผลให้รายจ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้น แต่จะ
เป็ นการปรับโครงสร้ างที่เกิ ดขึ้นเพียงครั้งเดี ยว หากมีการปรับโครงสร้ างรายได้รัฐบาลมารองรั บ
ควบคู่กบั การดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้มีการขยายตัวในระดับที่เหมาะสม รัฐบาลก็จะสามารถ
รองรับภาระที่เกิดขึ้นจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรองรับงบประมาณรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการดาเนิ นการดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั
ได้เสนอให้มีการปรับปรุ งด้านรายได้รัฐบาลควบคู่กนั ไปด้วย โดยข้อเสนอด้านรายได้รัฐบาลประกอบ
ไปด้วย
1. เพิ่มการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ปรับเพิ่มภาษีจากการขาย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ลดการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล หากสามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้
4. ต้องจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินมากขึ้น
5. หาแหล่งรายได้รูปแบบอื่นมากขึ้น
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นอกจากข้อเสนอในการปรับปรุ งด้านรายได้รัฐบาลแล้ว คณะผูว้ ิจยั ยังได้เสนอแนะในด้านอื่น ๆ
ได้แก่ การปรับปรุ งการบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน เช่น การสร้างระบบเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย และ
การยกเลิกนโยบายประชานิยมที่ไม่ยงั่ ยืน เป็ นต้น และการสร้างระบบสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่ วม
เช่น การส่ งเสริ ม Corporate Social Responsibility (CSR) และการส่ งเสริ มการทางานขององค์กร
ภาคประชาชน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ระพีพรรณ คาหอม เรื่อง “สวัสดิการสั งคมกับสั งคมไทย” ใน
ปี 2549 ซึ่ งพบว่า ประเทศต่าง ๆ ที่มีการจัดระบบสวัสดิการในรู ปแบบของรัฐสวัสดิการ (Welfare
State) ได้ประสบปั ญหาร่ วมกันเรื่ องภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสู งจนรัฐบาลอาจจะไม่สามารถแบกรับ
ภาระงบประมาณดังกล่าวได้ ในขณะที่การจัดสวัสดิการบางประเภท ไม่สามารถตอบสนองปั ญหา
และความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ดังนั้น การจัดระบบสวัสดิการสังคมจึงควรมุ่งเน้นไปที่สวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (Workfare) แทน ในขณะที่รัฐบาลควรวางระบบเครื อข่ายความปลอดภัย
ทางสังคม (Social Safety Net) ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการจากัดการช่วยเหลือแบบ
สวัส ดิ ก ารสั ง คมเฉพาะหน้า นอกจากนี้ รั ฐ บาลควรผลัก ดัน ระบบสวัส ดิ ก ารสั ง คมควบคู่ ก ับ
การกระจายอานาจให้ก ับ อปท. เพื่ อให้ ประชาชนได้เข้าถึ งและมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดนโยบาย
สวัสดิการมากขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ . “รายงานการศึกษาเรื่อง ทิศทางและ
รู ปแบบการจัดสวัสดิการสั งคมของประเทศไทย”, พิมพ์ ครั้งที่ 1 เดือนสิ งหาคม 2548, ห้ างหุ้นส่ วน
จากัด เทพเพ็ญวานิสย์ , น. 4 - 7. รายงานฉบับนี้ ได้กาหนดนิ ยามของคาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไว้อย่างหลากหลาย โดยได้กาหนดคาว่า “สวัสดิการสังคม” ไว้
โดยหมายถึง ระบบการจัดบริ การทางสังคมซึ่ งเกี่ยวกับการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา และ
การส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพ
ชี วิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ ถึ ง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุ ขภาพอนามัย ที่อยูอ่ าศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม
และบริ การสังคมทัว่ ไป โดยคานึ งถึ งศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ที่ประชาชนจะต้องได้รับ และ
การมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึง ระบบการจัดบริ การสังคมที่จดั ขึ้นโดยภาคส่ วนต่าง ๆ ของสังคม
ได้แก่ ภาครั ฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และภาคองค์กรชุ มชน
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(ชุ มชนและประชาชน) ที่ มุ่ง ตอบสนองต่อความต้องการจาเป็ นพื้ นฐานของประชาชนตามสิ ท ธิ
ที่ประชาชนจะต้องได้รับ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาว
ส่ วนคาว่า “รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคม” หมายถึง การจัดสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นใน
ความเป็ นจริ งของสังคมไทย ขึ้นอยูก่ บั การให้ความหมายโดยใช้ฐานคิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ในสังคมนั้น ๆ โดยทัว่ ไปที่ปรากฏมี ดังนี้
1. รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่ (Area - based)
การจัดสวัสดิ การสังคมในรู ปแบบของพื้นที่เป็ นฐาน โดยทัว่ ไปเป็ นการจัดตามพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่การปกครองประเทศ เช่ น ภาค จังหวัด อาเภอ ท้องถิ่ น ตาบล รู ปแบบการจัด
สวัสดิ การลักษณะนี้ หน่ วยงานในพื้นที่จะต้องมาร่ วมกันจัดบริ การตามภารกิ จ หน้าที่ ขององค์กร
สวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทัว่ ถึง เป็ นธรรม และมีมาตรฐานที่ดีดา้ นคุณภาพบริ การ
รู ปแบบสวัสดิ การตามพื้นที่ เป็ นฐาน จึ งมี ขอ้ จากัดต่อการเข้าถึ งแหล่ งบริ การของกลุ่ ม
เป้ าหมาย เพราะต้องแสดงหลักฐานสิ ทธิ ตามภูมิลาเนาของการตั้งถิ่ นฐานที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก ปั จจุบนั
รู ปแบบนี้ จึงควรพัฒนาโดยใช้มิติอื่น ๆ มาร่ วม เช่ น ใช้ท้ งั พื้นที่เป็ นฐาน (Area - based) ร่ วมกับ
การใช้โครงสร้างการบริ หารงานขององค์กรภาครัฐ (Functional - based) และการใช้การมีส่วนร่ วม
ของภาคส่ วนต่างๆ (Participation - based) เพื่อให้เกิดรู ปแบบการจัดสวัสดิการทั้งแนวดิ่ง (การสั่ง
การจากบนลงล่าง) และแนวราบร่ วมกัน ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคส่ วนต่าง ๆ
2. รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามวิธีการ (Methods)
รู ปแบบนี้ ให้ความสาคัญกับวิธีการให้บริ การทางสังคมสงเคราะห์ระดับจุ ลภาค เช่ น
เฉพาะราย กลุ่มชน และชุมชน เป็ นต้น ซึ่ งถื อเป็ นรู ปแบบการจัดบริ การโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
ขณะที่การให้บริ การโดยทางอ้อมระดับมหภาค เช่ น การบริ หารงานองค์กรและการวิจยั ก็เป็ นการ
สนับสนุนให้เกิดรู ปแบบการจัดสวัสดิการใหม่ ๆ ขึ้น แต่โดยทัว่ ไปรู ปแบบการจัดสวัสดิการจะเน้น
ที่ การให้บริ การเฉพาะรายเป็ นหลัก จึ งส่ งผลให้รู ปแบบการจัดสวัสดิ การในวิ ธี การอื่ น ๆ ถู กให้
ความสาคัญน้อยกว่ารู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะนี้
ปัจจุบนั รู ปแบบการจัดสวัสดิการฯ จึงต้องมีการพัฒนาหลาย ๆ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์
เน้นการบูรณาการร่ วมกัน โดยเฉพาะการกระทาทางสังคม (Social Action) เช่น การรณรงค์ การผลักดัน
การต่อรองกับกลไกต่าง ๆ ทางสังคม เพื่อให้เกิดรู ปแบบสวัสดิการใหม่ ๆ ขึ้น
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3. รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement)
รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะนี้เป็ นการสร้างกระแสใหม่ กระแสทางเลือก
ของสังคมต่อการจัดสวัสดิการที่เชื่อมโยงกับประเด็นปั ญหาสาคัญของสังคมที่เชื่ อว่า ต้องเสริ มสร้าง
พลังอานาจ (Empowerment) ให้กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ให้รู้จกั การปกป้ อง คุม้ ครองสิ ทธิ ของตนเอง
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคมก็เพื่อสร้างความตระหนักของคนในสังคม
ความรับผิดชอบทางสังคมร่ วมกันด้านสวัสดิ การสังคม เช่ น การใช้เครื อข่าย การใช้องค์กรชุ มชน
เคลื่อนไหวต่อรองกับอานาจรัฐ เป็ นต้น รู ปแบบนี้ เชื่ อว่าจาเป็ นต้องกาหนดแผน ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย
กลไกการทางาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยสถาบัน (Institutional - based)
รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยสถาบันเป็ นการจัดสวัสดิการที่รัฐเชื่ อว่า รัฐควร
แทรกแซงการจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชน โดยใช้โครงสร้างอานาจของรัฐทาหน้าที่จดั ระบบสวัสดิการ
สังคมในลักษณะต่าง ๆ เช่น สวัสดิการภาคบังคับ เป็ นการจัดผ่านกลไกนโยบายสังคมทางกฎหมาย
เช่น บริ การประกันสังคม บริ การการศึกษาภาคบังคับ บริ การประกันสุ ขภาพ และบริ การสถานสงเคราะห์
ต่าง ๆ เป็ นต้น แต่เนื่องจากบริ การดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของคนทุกคนใน
สังคมได้ จึงทาให้เกิดรู ปแบบการจัดบริ การสวัสดิการที่ลดการพึ่งพาสถาบันของรัฐลง (Deinstitutional based) บริ การในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นจากภาคส่ วนของชุ มชน ประชาชนที่มีศกั ยภาพ ความเข้มแข็ง
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดบริ การเฉพาะกลุ่ม เช่ น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิ จสงเคราะห์
ชุ มชน บริ การลักษณะนี้ มีความเชื่ อที่ว่า รัฐควรลดบทบาทการแทรกแซงการจัดสวัสดิ การลง แต่
ปล่อยให้กลไกของชุมชนหรื อประชาชนทาหน้าที่จดั สวัสดิการแทนรัฐ
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการไทยหลายท่านเชื่อว่า การจัดสวัสดิการสังคมของไทยควรใช้
รู ปแบบทั้งโดยสถาบัน (Institutional - based) และรู ปแบบลดการพึ่งพาสถาบันของรัฐ (Deinstitutional based) มาเป็ นรู ปแบบสวัสดิการผสม (Mixed Model) ที่ใช้ท้ งั 2 ลักษณะเข้าด้วยกัน จึงจะส่ งผลให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม
กลไกการจัดสวัสดิ การสังคม หมายถึ ง กลไกที่ทาให้การจัดสวัสดิ การสังคมเกิ ดขึ้ น
ได้แก่ กลไกของนโยบาย กลไกการบริ หารจัดการ และกลไกการดาเนิ นงาน ซึ่ งการจัดสวัสดิการ
สังคมจะบรรลุ วตั ถุ ประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั การใช้กลไกการทางานทั้ง 3 ส่ วนไป
พร้อม ๆ กัน
ทางเลือกของรู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง การที่ภาคส่ วนต่าง ๆ ของสังคม
มี ส่ ว นร่ ว มก าหนด ร่ ว มจัด รู ป แบบสวัส ดิ ก ารสั ง คมที่ มี ม ากกว่า 1 รู ป แบบ ได้แ ก่ รู ป แบบรั ฐ
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สวัส ดิ ก าร รู ป แบบสวัส ดิ ก ารสั ง คมพหุ ล ัก ษณ์ รู ป แบบสวัส ดิ ก ารสั ง คมประชานิ ย ม รู ป แบบ
สวัสดิการสังคมท้องถิ่น และรู ปแบบสวัสดิการสังคมเฉพาะกลุ่ม เป็ นต้น
รู ปแบบสวัสดิ การ หมายถึ ง รู ปแบบสวัสดิ การที่เกิ ดจากการจัดสวัสดิ การมากกว่า 1
รู ปแบบขึ้นไป ถือเป็ นรู ปแบบใหม่ที่เกิดจากการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order Model)
ของนักคิดสวัสดิการสังคมทัว่ โลกที่เชื่อว่า หลังยุคโลกาภิวตั น์ได้ส่งผลให้ระบบสวัสดิการสังคมใน
อดี ตที่ผ่านมาต้องปรับตัวใหม่ เนื่ องจากความหลากหลายของชนเผ่า เชื้ อชาติ วัฒนธรรมมีมากขึ้น
การจัดสวัสดิการในรู ปแบบนี้ จึงให้ความสาคัญกับมนุ ษย์ทุกคน (Welfare for Alls) ภายใต้หลักการ
สิ ทธิ ความเท่าเทียม ความเป็ นธรรม การมีส่วนร่ วม และความต้องการของประชาชน ในที่น้ ี หมายถึ ง
3 ส่ วนหลัก ได้แก่
1) สวัสดิการกระแสหลัก หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐ เป็ นการจัดสวัสดิการภาคบังคับ
ของรัฐที่จดั ให้กบั ประชาชน โดยคานึ งถึงความครอบคลุ ม ทัว่ ถึง เป็ นธรรม ครบถ้วน รู ปแบบที่จดั ให้
เช่ น การจัดบริ การในรู ปแบบของสถาบัน การจัดบริ การโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น การจัด
สวัสดิ การกระแสหลักนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการจัดโดยผ่านกลไกระบบการเงิ นการคลัง ระบบภาษี
ของรัฐ และโครงสร้างการบริ หารงานขององค์กรเป็ นหลัก เช่น รู ปแบบสวัสดิการพื้นฐาน (ภาคบังคับ)
และรู ปแบบสวัสดิการท้องถิ่น เป็ นต้น
2) สวัสดิการกระแสรอง หมายถึงสวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้นจากศักยภาพ ความเข้มแข็ง
ของภาคชุ มชน ภาคประชาชน และภาคพื้นถิ่ น สวัสดิ การในรู ปแบบนี้ จะเกิ ดขึ้ นจากความสนใจ
ความสมัครใจร่ วมกันของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ การจัดระบบสวัสดิ การจึ ง
ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงร่ วมกัน ประกอบด้วย
2.1) สวัสดิ การพื้นถิ่น หมายถึง การสร้ างหลักประกันผ่านช่ องทางของ
วัฒนธรรมให้ก ับคนในชุ ม ชน เป็ นสวัสดิ การที่ เกิ ดขึ้ นจากฐานคิ ดด้านประเพณี ด้านวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่ น ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านศาสนา ด้านจิตวิญญาณ ด้านอื่น ๆ เช่ น กองบุ ญข้าว และ
กองทุนซากาดในศาสนาอิสลาม เป็ นต้น
2.2) สวัส ดิก ารชุ ม ชน สถาบัน พัฒนาองค์ก รชุ ม ชนได้ใ ห้ค วามหมาย
สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลักประกันเพื่อความมัน่ คงของคนในชุ มชน หมายรวมถึง ทุกอย่าง
ที่จะทาให้คนในชุ มชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน ทั้งในรู ปแบบของสิ่ งของ เงิ นทุน น้ าใจ การช่วยเหลื อ
เกื้อกูล เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุน
ออมวันละบาท กองทุนสวัสดิการผูน้ าชุมชน และกองทุนสวัสดิการผูส้ ู งอายุในชุมชน เป็ นต้น
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3) สวัส ดิ ก ารท้องถิ่ น หมายถึ ง สวัส ดิ ก ารโดยรั ฐที่ เกิ ดจากการกระจายอานาจจาก
ส่ วนกลางสู่ ทอ้ งถิ่ น เป็ นรู ปแบบการจัดสวัสดิ การร่ วมระหว่างรั ฐบาลกลางกับรั ฐบาลท้องถิ่ น โดยใช้
แผน โครงการ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวได้กาหนดให้ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง การคาดการณ์
ถึ งการปรับตัวของระบบการจัดสวัสดิ การสังคมไทยในอนาคตที่ น่าจะเกิ ดขึ้น หรื อเป็ นไปได้ใน
ระยะ 5 – 10 ปี ข้างหน้า ในที่น้ ีจะคาดการณ์เป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (5 ปี ) และระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป)
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาระทางการคลังจากการให้ สวัสดิการทางสั งคมของรั ฐบาล
ในกรณีศึกษาโครงการประกันสั งคมและโครงการหลัก ประกันสุ ขภาพถ้ ว นหน้ า ของส านั ก งาน
เศรษฐกิจการคลัง ในปี 2551 เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ถึงภาระทางการคลังอันเนื่ องมาจากโครงการ
สวัสดิ การทางสังคม ได้แก่ โครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ภายใต้กรอบความเสี่ ยงภาระงบประมาณ (FPO Applied Fiscal Risk Matrix) ที่ปรับปรุ งมาจาก
Government Fiscal Risk Matrix ของ Polackova (1998)
จากการศึกษาพบว่า ภาระทางการคลังของโครงการประกันสังคมประกอบด้วย 2 ส่ วน
ได้แก่ (1) เงินที่รัฐบาลต้องสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในฐานะรัฐบาล ซึ่ งเป็ นภาระต่องบประมาณ
ที่แน่นอนและชัดเจน โดยเงินกองทุนได้ถูกแบ่งเป็ น 3 กองทุนย่อย ประกอบด้วย กองทุนประโยชน์
ทดแทน 4 กรณี (กรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสี ยชีวิต) กองทุนประโยชน์ทดแทน 2 กรณี
(กรณี สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) และกองทุนกรณี ว่างงาน ซึ่ งมีการแยกบัญชี เงินกองทุนและ
การบริ หารกองทุ นที่ เป็ นอิ สระต่อกัน (2) เงิ นอุดหนุ นหรื อเงิ นทดรองราชการในกรณี ที่ กองทุ น
ประกันสังคมมีเงินทุนไม่เพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ซึ่ งจัดเป็ นภาระต่องบประมาณที่อาจจะเกิ ดขึ้นหรื อภาระเสี่ ยงที่ชดั เจน เนื่องจากมีการระบุไว้ใน พรบ.
ประกันสังคมว่า รัฐจะต้องรับภาระดังกล่าว
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการประมาณการภาระทางการคลังจากโครงการประกันสังคมโดยประยุกต์ใช้
แบบจาลองในการประมาณการจานวนประชากรและจานวนแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) และสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และนาผลการประมาณการดังกล่าว
มาจัดทาแบบจาลองการประมาณการสถานะทางการเงิ นของกองทุนประกันสังคม ผลการศึกษา
พบว่า รัฐบาลมีภาระทางการคลังที่แน่นอนจากการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ปี งบประมาณ
2553 – 2562 อยูร่ ะหว่างปี ละ 26,345 – 42,845 ล้านบาท และกองทุนประโยชน์ทดแทน 2 กรณี
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(กรณี สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) จะเริ่ มขาดทุนอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2575 - 2585 ซึ่ งรัฐบาล
จะต้องเริ่ มเข้ารับภาระการขาดทุนของกองทุน 2 กรณี ต้ งั แต่ปี 2586 เป็ นต้นไป
สาหรับภาระทางการคลังของโครงการหลักประกันสุ ขภาพประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
(1) ภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ทุกปี ซึ่ งจัดเป็ นภาระต่องบประมาณที่แน่นอนและชัดเจน และ (2) ภาระการคลังต่องบประมาณที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐ อันเนื่องมาจากการเข้าสู่ ระบบหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งจัดเป็ นภาระเสี่ ยงแบบโดยนัย เนื่องจากหากโรงพยาบาลมีการขาดทุนสะสมจานวนมาก
จนไม่สามารถรับภาระได้ รัฐบาลอาจจะต้องเข้ารับภาระการขาดทุนสะสมดังกล่าวโดยธรรมจรรยา
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการประมาณการภาระเงิ นค่า ใช้จ่ายรายหัวโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
งบบุคลากร ซึ่ งประมาณการด้วยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี งบประมาณ 2547 – 2551) และ
งบบริ การทางการแพทย์ ซึ่ งประมาณการด้วยสมมติฐานสัดส่ วนต่อ GDP สาหรับการคานวณภาระ
การคลังต่องบประมาณที่อาจจะเกิ ดขึ้นโดยนัย คณะผูว้ ิจยั ได้คานวณความต้องการทางการคลัง
(Fiscal Need) ของโครงการฯ จากประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวที่สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ (สปสช.) เสนอขอภายใต้สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายรายหัวร้อยละ 8.30 บน
พื้นฐานของอัตราการเติบโตระหว่าง ปี งบประมาณ 2551 – 2552 และประมาณการประชากรของ
ระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage: UC) จากข้อมูลประมาณการประชากรของ
สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ภายใต้สมมติฐานสัดส่ วนประชากร UC ต่อ
ประชากรอยูท่ ี่ร้อยละ 70 โดยอ้างอิงข้อมูลระหว่างปี 2550 – 2551 จากนั้นจึงประมาณการภาระเสี่ ยง
จากผลต่างของความต้องการทางการคลังและงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
ในแต่ละปี
ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลมีภาระทางการคลังที่แน่นอนและชัดเจนจากภาระค่าใช้จ่ายรายหัว
ที่ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกันสุ ขภาพปี งบประมาณ 2553 – 2562 อยูร่ ะหว่าง
ปี ละ 115,726 – 208,762 ล้านบาท และมีภาระการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนสะสมของ
โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่ วมโครงการฯ หากโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรับภาระการขาดทุนจาก
การเข้าร่ วมโครงการได้
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาภาระทางการคลังจากโครงการสวัสดิการทางสังคมได้แก่ โครงการ
ประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติพบว่า ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า (ปี 2553 – 2562)
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รัฐบาลจะมีภาระทางการคลังที่ แน่ นอนและชัดเจนที่ ตอ้ งจัดสรรงบประมาณให้แก่ โครงการทาง
สวัสดิการทางสังคมทั้งสองจานวน 142,071- 251,607 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.4 – 7.8 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในแต่ละปี และมีภาระการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนจากการเข้า
รับภาระการขาดทุนของกองทุน 2 กรณี ของโครงการประกันสังคมตั้งแต่ปี 2586 เป็ นต้นไป และ
ภาระการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นโดยนัยจากการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐอันเนื่ องจากการเข้าสู่ ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
3.2 ทบทวนวรรณกรรมต่ างประเทศ
นอกจากการศึกษาและวิจยั ในประเทศแล้ว ยังมีงานศึกษาของชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องระบบสวัสดิ การสังคมและรายจ่ายจากโครงการที่ มีลกั ษณะเป็ นสวัสดิ การสังคมอยู่มากมาย
โดยมีตวั อย่างงานศึกษาที่สาคัญ เช่น
Thomas Dalsgaard (2008)10 ได้ทาการศึกษาการปฏิรูปด้านภาษีและสวัสดิการสังคมของ
ประเทศสาธารณรัฐเชค ซึ่ งได้ดาเนิ นการในปี 2550 โดยการปฏิ รูปดังกล่าวเป็ นความพยายามของ
รัฐบาลที่จะลดแรงกดดันทางการคลังในระยะยาวอันเป็ นผลมาจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอนาคต
ทั้งนี้ การปฏิรูปแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
การปฏิรูปด้านภาษี ประกอบด้วย
- เปลี่ ยนระบบภาษีเงินได้บุค คลธรรมดามาเป็ นแบบอัตราเดียวที่ร้อยละ 15 ของ
เงินได้ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้วอัตราภาษีที่แท้จริ ง (Effective Tax Rate) จะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล
ขึ้นกับปั จจัยอื่นๆ เช่น การเครดิตภาษี หรื ออัตราเงินสมทบของระบบประกันสังคม เป็ นต้น
- กาหนดเพดานเงินสมทบสาหรับระบบประกันสังคม โดยกาหนดให้เท่ากับ 4 เท่า
ของเงินเดือนเฉลี่ยของประเทศ
- ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 24 เหลือร้อยละ 19 ภายในปี 2553 พร้อมกับ
การขยายฐานภาษี
- ปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 9

10

Tax and Welfare Reform in the Czech Republic - Structural Implications and Challenges, Thomas Dalsgaard, International
Monetary Fund, 2008
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การปฏิรูปด้านรายจ่าย ประกอบด้วย
- ยกเลิกการปรับอัตราผลประโยชน์ดา้ นสวัสดิ การสังคมตามค่าครองชี พ (ยกเว้น
เงินบานาญชราภาพ) พร้อมกับลดผลประโยชน์กรณี วา่ งงาน และลดระยะเวลาการให้ผลประโยชน์
กรณี สงเคราะห์บุตร
- ลดการจ่ายผลประโยชน์ด้านสุ ขภาพ โดยจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์สาหรั บ
กรณี เจ็บป่ วยในช่วง 3 วันแรก พร้อมทั้งกระจายภาระการจ่ายสมทบไปให้กบั นายจ้างมากขึ้น
- ปรับเพิ่มอายุเกษียณจาก 60 ปี เป็ น 65 ปี พร้อมกับปรับเพิ่มจานวนปี ในการทางาน
ที่จะได้รับบานาญจาก 25 เป็ น 35 ปี
ผลการศึกษาโดยการประมาณการภาระทางการคลังในอนาคตพบว่า การปฏิรูปดังกล่าว จะ
ส่ งผลดี ต่อดุ ลงบประมาณของรั ฐบาล โดยคาดว่าการขาดดุ ลงบประมาณจะลดลงร้ อยละ 0.5 ต่อ GDP
ในปี 2551 (1 ปี หลังจากปฏิรูป) และลดลงร้ อยละ 0.25 ต่อ GDP ในปี 2552 (2 ปี หลังจากปฏิรูป)
อย่างไรก็ดี การปฏิรูปด้านรายจ่ายสวัสดิการสังคมมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันจากประชาชนจนกลายเป็ น
มาตรการระยะสั้นที่ประกาศใช้ชั่วคราว ในขณะที่มาตรการภาษีที่ดาเนิ นการไม่ได้มีการกาหนด
กลุ่ มเป้ าหมายไปที่ ผมู ้ ี รายได้น้อยอย่างชัดเจน ประกอบกับการกาหนดเพดานเงิ นสมทบสาหรั บ
ระบบประกันสั ง คมกลายเป็ นการจากัดการสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ โครงการของรั ฐบาลจาก
ภาคเอกชน ซึ่ งหากมีการดาเนิ นการต่อไปเรื่ อย ๆ จะส่ งผลให้เกิดแรงกดดันต่อการดาเนิ นนโยบาย
การคลังเพิ่มเติมในระยะยาวแทน
Dalsgaard ได้เสนอให้มีการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่ น การปรั บเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม การลดการเครดิตภาษี การเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใช้พลังงาน และการริ เริ่ ม
แนวทางในการลดภาระจากโครงการทางด้านสุ ขภาพ และระบบบาเหน็จบานาญอย่างจริ งจัง เป็ นต้น
ในขณะที่ผลการศึกษาของ James Midgley เรื่ อง Social Welfare in Global Context ในปี 2540
พบว่า สวัสดิการสังคมโดยทัว่ ไปมักประกอบไปด้วย โครงการประกันรายได้ หรื อโครงการประกันสังคม
การบริ การด้านสุ ขภาพ โครงการด้านการศึกษา การช่วยเหลือด้านที่อยูอ่ าศัย และการบริ การสังคม
สงเคราะห์ที่ให้แก่ปัจเจกบุคคล โดยรัฐบาลมักจะละเลยสวัสดิ การด้านอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ เช่ น
การช่วยเหลือผูก้ ระทาความผิด (Correctional Services) โครงการด้านโภชนาการ การวางแผนครอบครัว
และการบริ การด้านสังคม เป็ นต้น
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นอกจากการศึกษาในเรื่ องของรู ปแบบของระบบสวัสดิการแล้ว ยังมีการศึกษาและวิจยั
บางรายการที่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จจากการดาเนิ นนโยบายสวัสดิการประเภท
ต่าง ๆ เช่น ผลการศึกษาของ Tryggvi, Thor และ Herbertsson ในปี 2544 ที่พบว่าการเกษียณอายุ
ก่ อนก าหนดของประชากร มี ส่ วนให้ผ ลผลิ ตมวลรวมของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก OECD ลดลง
ประมาณร้อยละ 6.3 หรื อการศึกษาของ Sagiri Kitao ในปี 2544 ที่พบว่าการลดภาษีชวั่ คราวหรื อ
การจ่ายเงินอุดหนุ นให้ประชาชนจะส่ งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคต เนื่ องจากส่ งผล
ให้ระดับหนี้สาธารณะสู งขึ้นจากภาระในการดาเนินนโยบายดังกล่าว และนาไปสู่ การปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีจนทาให้ระดับการบริ โภคโดยรวมลดลงในที่สุด
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บทที่ 4
รายจ่ ายด้ านสวัสดิการสั งคมของภาคสาธารณะ
4.1 โครงสร้ างประชากรไทยเมื่อเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ
ข้ อสมมติฐานในการประมาณการ
(1) กำหนดให้จำนวนประชำกรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำกำรเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี เพื่อให้
อัตรำเจริ ญพันธุ์อยูใ่ นระดับคงที่ที่ร้อยละ 1.6 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11
(2) อัตรำกำรตำยเฉลี่ยกำหนดตำมช่วงอำยุ คำนวณจำกข้อมูลจำนวนผูเ้ สี ยชี วิตตำมช่ วงอำยุ ปี
2546 - 2552 ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข โดยกำหนดให้
อัตรำกำรตำยในแต่ละช่วงอำยุลดลงประมำณร้อยละ 1 ต่อปี
(3) ไม่มีกำรย้ำยถิ่นฐำนระหว่ำงประเทศ
จานวนประชากรและโครงสร้ างประชากร
จำกกำรประมำณกำรจำนวนประชำกรตำมข้อสมมติฐำนข้ำงต้น พบว่ำ
(1) จำนวนประชำกรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องในช่ วงระยะเวลำ 20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยประชำกรจะ
เพิ่มขึ้นจำก 68.1 ล้ำนคนในปี 2556 เป็ น 73.6 ล้ำนคนในปี 2576 (ตำรำงที่ 4.1)
(2) โครงสร้ ำงอำยุของประชำกรได้เปลี่ ยนแปลงไปเป็ นสังคมผูส้ ู งอำยุ โดยสัดส่ วนของ
ประชำกรในวัยทำงำน (อำยุ 15-59 ปี ) มีสัดส่ วนเมื่อเทียบกับจำนวนประชำกรลดลงต่อเนื่ อง ในขณะที่
สัดส่ วนประชำกรที่มีอำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ตำรำงที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.1
ประมำณกำรจำนวนประชำกร
หน่วย: คน
อายุ (ปี )
<4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
> 95
รวม

2551
4,197,355
4,244,159
5,039,428
5,046,012
4,960,687
5,531,793
5,693,032
5,834,627
5,759,693
5,090,144
4,196,185
3,279,702
2,275,200
1,776,505
1,443,762
966,660
558,353
252,731
83,043
56,895
66,285,966

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

2556
4,218,551
4,182,098
4,232,569
5,012,204
5,005,082
4,906,826
5,452,148
5,598,978
5,726,279
5,629,085
4,934,457
4,016,178
3,077,654
2,072,521
1,542,940
1,159,717
722,756
383,638
147,532
37,058
68,058,271

2561
4,394,554
4,203,903
4,171,199
4,210,718
4,973,393
4,953,457
4,839,429
5,366,231
5,499,811
5,602,292
5,464,581
4,732,190
3,779,712
2,815,225
1,814,341
1,250,945
878,899
504,723
229,055
70,033
69,754,691

2566
4,500,319
4,380,060
4,193,479
4,150,899
4,179,690
4,924,488
4,888,913
4,766,870
5,275,769
5,386,485
5,446,236
5,251,016
4,466,458
3,472,246
2,479,999
1,489,540
960,745
624,464
308,352
112,574
71,258,603

2571
4,593,135
4,486,237
4,369,762
4,174,179
4,121,937
4,140,664
4,863,508
4,819,421
4,690,603
5,172,538
5,244,038
5,243,834
4,970,476
4,120,668
3,078,463
2,056,016
1,161,273
694,243
391,126
156,896
72,549,017

2576
4,672,211
4,579,537
4,476,261
4,350,687
4,146,649
4,085,657
4,092,128
4,798,078
4,746,590
4,603,732
5,042,966
5,059,518
4,978,067
4,605,239
3,676,804
2,577,849
1,624,725
856,360
445,453
206,510
73,625,019
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ตารางที่ 4.2
ประมำณกำรโครงสร้ำงประชำกร

อายุ (ปี )
<4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
> 95
รวม

2551
6.3
6.4
7.6
7.6
7.5
8.3
8.6
8.8
8.7
7.7
6.3
4.9
3.4
2.7
2.2
1.5
0.8
0.4
0.1
0.1
100.0

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

2556
6.2
6.1
6.2
7.4
7.4
7.2
8.0
8.2
8.4
8.3
7.3
5.9
4.5
3.0
2.3
1.7
1.1
0.6
0.2
0.1
100.0

2561
6.3
6.0
6.0
6.0
7.1
7.1
6.9
7.7
7.9
8.0
7.8
6.8
5.4
4.0
2.6
1.8
1.3
0.7
0.3
0.1
100.0

2566
6.3
6.1
5.9
5.8
5.9
6.9
6.9
6.7
7.4
7.6
7.6
7.4
6.3
4.9
3.5
2.1
1.3
0.9
0.4
0.2
100.0

หน่วย: ร้อยละ
2571
2576
6.3
6.3
6.2
6.2
6.0
6.1
5.8
5.9
5.7
5.6
5.7
5.5
6.7
5.6
6.6
6.5
6.5
6.4
7.1
6.3
7.2
6.8
7.2
6.9
6.9
6.8
5.7
6.3
4.2
5.0
2.8
3.5
1.6
2.2
1.0
1.2
0.5
0.6
0.2
0.3
100.0
100.0
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จำกจำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงสร้ ำงอำยุของประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อม
ส่ งผลกระทบต่อภำระทำงกำรคลังของภำคสำธำรณะทั้งในทำงที่ทำให้ภำระฯ เพิ่มขึ้ นและลดลง
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง รำยจ่ ำ ยสวัส ดิ ก ำรที่ เ ชื่ อ มโยงกับ โครงสร้ ำ งประชำกร ได้แ ก่ สวัส ดิ ก ำร
รักษำพยำบำล สวัสดิกำรชรำภำพ และสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำ
4.2 รายจ่ ายสวัสดิการรักษาพยาบาล
4.2.1 สวัสดิการสาหรับประชาชนทัว่ ไป
(1) ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีระบบประกันสุ ขภำพโดยรัฐทั้งหมด 3 ระบบหลักแยกจำก
กันโดยมี กำรจำแนกผูม้ ี สิทธิ ตำมฐำนอำชี พ กล่ ำวคื อ ระบบสวัสดิ กำรรั กษำพยำบำลข้ำรำชกำร ระบบ
ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (Universal Healthcare หรื อ UC)11 โดยระบบ
สวัสดิ กำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรครอบคลุมข้ำรำชกำรและครอบครัว ระบบประกันสังคมครอบคลุ ม
ประชำกรที่อยู่ในตลำดแรงงำนภำคเศรษฐกิ จทำงกำร (Formal sector) และระบบ UC ครอบคลุ ม
ประชำกรทั้งหมดที่ไม่ได้มีสิทธิ รักษำสุ ขภำพภำยใต้ระบบอื่น ระบบ UC ถื อว่ำเป็ นระบบประกัน
สุ ขภำพโดยรัฐระบบล่ำสุ ดที่ได้เริ่ มดำเนิ นกำรอย่ำงเต็มรู ปแบบในปี งบประมำณ 2545 ภำยใต้แนวคิด
ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้ำถึงบริ กำรทำงด้ำนสุ ขภำพที่เหมำะสมและจำเป็ น
ทั้ง นี้ ก่ อนปี งบประมำณ 2545 รั ฐบำลมี ก ำรจัดหลัก ประกันสุ ข ภำพให้ แก่
ประชำชนที่ ไม่อยู่ในระบบประกันสุ ขภำพอื่นในรู ปแบบของโครงกำรบัตรสวัสดิ กำรประชำชนด้ำน
กำรรักษำพยำบำลประเภทผูม้ ีรำยได้นอ้ ย (สปร.) และโครงกำรบัตรประกันสุ ขภำพโดยสมัครใจซึ่ ง
ดำเนิ นโครงกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุ ข อย่ำงไรก็ตำม ทั้งสองโครงกำรดังกล่ำวไม่ใช่ โครงกำร
ประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ ที่ครอบคลุมประชำกรทุกคน อีกทั้งโครงกำร สปร. ยังสื่ อควำมหมำยใน
เชิ งสังคมสงเครำะห์ มำกกว่ำ ที่ จะเป็ นสวัสดิ กำรที่เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนตำมกฎหมำย ในขณะที่
โครงกำรบัตรประกันสุ ขภำพโดยสมัครใจเองก็ไม่ได้รับควำมนิ ยมเท่ำใดนัก12 ระบบ UC เป็ นกำร

11

นอกจำกระบบประกันสุ ขภำพ 3 ระบบหลักดังกล่ำวแล้ว ยังมีสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนรัฐวิสำหกิจ กองทุนสงเครำะห์
ครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชน เป็ นต้น
12
พิจำรณำจำกงบประมำณที่จดั สรรให้แก่เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุ ขภำพในปี งบประมำณ 2543 และ 2544 เท่ำกับเพียง 2,400
ล้ำนบำทต่อปี เท่ำนั้น
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รวมระบบประกันสุ ขภำพย่อย ๆ เหล่ำนี้เข้ำด้วยกันและขยำยขอบเขตกำรประกันสุ ขภำพโดยถือเป็ น
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของประชำกรทุกคน
กำรที่ประเทศไทยมีระบบประกันสุ ขภำพหลำยระบบเหลื่ อมซ้อนกันอยู่และมี
กลุ่ มเป้ ำหมำยที่ แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนนั้น ทำให้กำรกระจำยตัวของประชำกรในระบบประกัน
สุ ขภำพไม่เท่ำเทียมกัน จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ ในปี 2554 ประชำกรที่ อยู่ภำยใต้ระบบ UC คิดเป็ น
สั ดส่ วนถึ งร้ อยละ 78 ของประชำกรทั้ง ประเทศ ในขณะที่ สั ดส่ ว นของผูท้ ี่ ใ ช้ร ะบบสวัส ดิ ก ำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำรและระบบประกันสังคมเท่ำกับร้อยละ 6.3 และร้อยละ 14.7 ของประชำกร
ทั้งประเทศตำมลำดับ และสัดส่ วนประชำกรภำยใต้ระบบ UC ไม่มีแนวโน้มลดลงในระยะยำวด้วย
เหตุผลหลำย ๆ ประกำร กล่ ำวคื อ รั ฐบำลมี นโยบำยลดขนำดบุคลำกรภำครั ฐซึ่ งส่ งผลให้จำนวน
ประชำกรที่ มี สิ ท ธิ ภำยใต้ระบบสวัส ดิ ก ำรรั ก ษำพยำบำลข้ำ รำชกำรไม่ ข ยำยตัว โครงสร้ ำ งทำง
เศรษฐกิจของไทยยังไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่จะสนับสนุ นกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
ภำคทำงกำรเทียบกับเศรษฐกิจภำคนอกทำงกำร และกำรเข้ำสู่ สังคมผูส้ ู งอำยุของสังคมไทย ทำให้มี
ประชำกรสู งอำยุที่ออกจำกระบบประกันสังคมและเข้ำสู่ ระบบ UC มำกขึ้น
ตารางที่ 4.3
สัดส่ วนประชำกรในระบบประกันสุ ขภำพหลักที่จดั โดยรัฐ พ.ศ. 2554
หน่วย: ร้อยละ
ประเภทของระบบประกันสุขภาพ
สัดส่ วนประชากร
สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
6.3
สวัสดิกำรรัฐวิสำหกิจ
0.9
ระบบประกันสังคม
14.7
ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
78.0
รวม
100.0
ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง สำนักงำนประกันสังคม
เอกสำรงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี และคำนวณโดยนักผูว้ จิ ยั

สัดส่ วนที่แสดงในตำรำงที่ 4.3 สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำคัญของระบบ UC ที่
มี ต่อสถำนกำรณ์ ด้ำนสุ ขภำพโดยรวมของประเทศ จำกกำรพิ จำรณำสั ดส่ วนของรำยจ่ ำยทำงด้ำน
สุ ขภำพที่ประชำชนจ่ำยเองต่อรำยจ่ำยทำงด้ำนสุ ขภำพทั้งหมดของประเทศ พบว่ำ กำรเกิ ดขึ้ นของ
ระบบ UC ในปี 2545 ทำให้สัดส่ วนดังกล่ำวของไทยมีแนวโน้มลดลงจำกประมำณร้ อยละ 35 ในปี
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พ.ศ. 2544 เป็ นร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งแนวโน้มสัดส่ วนที่ลดลงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำเร็ จ
ของระบบ UC ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึ งบริ กำรด้ำนสุ ขภำพของประชำชน และช่ วย
บรรเทำปัญหำกำรสิ้ นเนื้อประดำตัวอันเกิดจำกค่ำรักษำพยำบำล และเมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ พบว่ำ
สัดส่ วนดังกล่ำวของไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำเกำหลี ใต้และมำเลเซี ย สำหรับประเทศสิ งคโปร์ น้ นั
เป็ นกรณี พิเศษ เนื่องจำกสิ งคโปร์ ไม่ได้มีระบบประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ แต่ใช้ระบบกำรออมภำคบังคับ
เพื่อรำยจ่ำยทำงด้ำนสุ ขภำพ ทำให้รำยจ่ำยทำงด้ำนสุ ขภำพที่ประชำชนต้องจ่ำยเองมีสัดส่ วนที่สูงมำก
แผนภูมิที่ 4.1
สัดส่ วนของรำยจ่ำยด้ำนสุ ขภำพที่จ่ำยโดยผูใ้ ช้บริ กำร (Out-of-pocket payment) ต่อรำยจ่ำยด้ำนสุ ขภำพทั้งหมด

ที่มำ: WWW.GAPMINDER.ORG

อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำเร็ จดังกล่ำวเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นในกำรพัฒนำด้ำนระบบ
สำธำรณสุ ขของประเทศเท่ำนั้น ควำมท้ำทำยขั้นต่อไปคือ ทำอย่ำงไรเพื่อที่จะให้สถำนกำรณ์ ดำ้ น
สุ ขภำพของประเทศมีกำรพัฒนำจนเที ยบเคียงกับกลุ่ มประเทศที่พฒั นำแล้ว ทั้งนี้ ตำรำงที่ 4.4 ได้
เปรี ยบเทียบค่ำสถิ ติชีพของไทยกับบำงประเทศ พบว่ำ โดยรวมแล้ว สถำนกำรณ์ ทำงด้ำนสำธำรณสุ ข
ของไทยค่อนข้ำงดีเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ ยของกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสู ง แต่เมื่อเทียบ
กับประเทศมำเลเซี ย เกำหลีใต้และสิ งคโปร์ ซึ่ งมีระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับไทย พบว่ำ
อัตรำกำรตำยของทำรกแรกเกิ ด อัตรำกำรตำยของเด็กและอัตรำกำรตำยของผูใ้ หญ่ของไทยสู งกว่ำ
ทั้ง 3 ประเทศอย่ำงเห็นได้ชดั ในขณะเดียวกันช่วงอำยุแห่ งชี วิตของประชำกรไทยก็ต่ำกว่ำประเทศ
เหล่ำนี้ ดว้ ย ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย ได้เริ่ มใช้ระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำอย่ำงเต็มรู ปแบบมำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
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ตารางที่ 4.4
สถิติชีพสำหรับบำงประเทศ พ.ศ. 2551

ประเทศ

อัตรำกำรตำยของ อัตรำกำรตำยของเด็ก อัตรำกำรตำยใน
ช่วงอำยุแห่งชีวติ
ทำรก
อำยุต่ำกว่ำ 5 ขวบ
ผูใ้ หญ่
(ปี )
(ต่อกำรเกิดมีชีพ (ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 (ต่อประชำกร
1,000 รำย)
รำย)
1,000 คน)

มำเลเซีย

73

6

6

139

เกำหลีใต้

80

5

5

76

สิ งคโปร์

81

2

3

64

ไทย

70

13

14

209

กลุ่มประเทศรำยได้
ปำนกลำงค่อนข้ำงสูง

71

19

23

191

กลุ่มประเทศรำยได้สูง

80

6

7

87

ที่มำ: World Health Statistics 2010

ภาระทางการคลังระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
ระบบ UC เป็ นระบบประกันสุ ขภำพที่รัฐบำลรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด13
โดยในแต่ละปี รัฐบำลจะทำกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้แก่กองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติซ่ ึ ง
เป็ นกองทุนนอกงบประมำณเพื่ออุดหนุ นเป็ นค่ำใช้จ่ำยของระบบ UC และสำนักงำนหลักประกัน
สุ ขภำพแห่ งชำติ (สปสช.) ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรเงิ นกองทุ นฯ โดยจะทำกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
สถำนพยำบำลที่เข้ำร่ วมโครงกำรตำมอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว (capitation fee) ทั้งนี้ อัตรำเหมำจ่ำยรำย
หัวดังกล่ ำวเป็ นอัตรำเหมำจ่ ำยต่ อประชำกร 1 คนที่ สถำนพยำบำลได้รับเพื่อเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำพยำบำลตำมชุดสิ ทธิ ประโยชน์ที่กำหนดโดย สปสช.

13

ในช่วง 4 ปี แรกของกำรดำเนิ นงำน ประชำชนที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยใช้สิทธิ ของ UC ต้องมีส่วนร่ วมจ่ำย 30 บำทต่อครั้ง
อย่ำงไรก็ตำม เงินร่ วมจ่ำยนี้ เป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันปั ญหำ moral hazard เท่ำนั้น โดยไม่มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้เป็ นแหล่งรำยได้
ของระบบ UC แต่อย่ำงไร
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ลักษณะโครงสร้ำงทำงกำรเงินของระบบ UC แสดงว่ำ ระบบ UC เป็ นระบบ
ประกันสุ ขภำพแบบปลำยปิ ดและรัฐบำลจำกัดภำระและควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังเท่ำกับอัตรำเหมำจ่ำย
รำยหัวที่กำหนดในแต่ละปี คูณด้วยจำนวนประชำกรเป้ ำหมำย ในขณะเดียวกันกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภำพแห่ ง ชำติจ ะท ำหน้ำ ที ่เ พีย งเป็ นทำงผ่ำ นของเงิ น งบประมำณไปสู ่ ส ถำนพยำบำลใน
โครงกำร โดยท ำกำรจัด สรรเงิ น ให้ แ ก่ ส ถำนพยำบำลตำมจ ำนวนประชำกรที่ ล งทะเบี ย นใน
สถำนพยำบำลนั้น ๆ ในอัต รำและวิธี ก ำรจ่ ำ ยที่ ก ำหนดไว้ส ำหรั บ แต่ ล ะประเภทกิ จ กรรม 14 ซึ่ ง
สถำนพยำบำลจะต้องบริ หำรจัดกำรให้ได้อยูภ่ ำยในงบประมำณที่ได้รับ เท่ำกับว่ำรัฐบำลมีกำรถ่ำย
โอนควำมเสี่ ย งอันเกิ ดจำกระบบ UC จำกตัวรั ฐบำลเองไปสู่ ส ถำนพยำบำล อย่ำ งไรก็ ตำม
สถำนพยำบำลที่เข้ำร่ วมโครงกำร UC เป็ นสถำนพยำบำลภำครัฐ ซึ่ งหำกสถำนพยำบำลเหล่ำนี้ เกิ ด
ปั ญหำทำงกำรเงิน สุ ดท้ำยรัฐบำลก็จะไม่สำมำรถหลีกเลี่ ยงควำมรับผิดชอบได้ นอกจำกนี้ กำรเกิ ด
กำรอุดหนุ นไขว้ขำ้ มระบบระหว่ำงระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรกับระบบ UC ในทำง
หนึ่งก็ถือเป็ นกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ ยงจำกสถำนพยำบำลกลับคืนไปสู่ รัฐบำล
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บริ กำรผูป้ ่ วยนอกและบริ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรคจะเป็ นกำรเหมำจ่ำยให้แก่สถำนพยำบำล สำหรับบริ กำรผูป้ ่ วยในจะ
จ่ำยเงินโดยใช้ระบบวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups หรื อ DRGs)
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ตารางที่ 4.5
งบประมำณของระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ ปี งบประมำณ 2545-2555
รายการ

3.1 งบบุคลำกร

45.00

2546
46.00

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

46.82

47.00

47.75

46.07

46.48

47.03

47.24

48.00

48.33

2,755.60

1,202.40

1,202.40

1,308.50

1,396.30

1,659.20

1,899.69

2,100.00

2,202.00

2,401.33

2,546.48

1,142.39

1,219.37

1,307.40

1,437.93

1,717.76

1,983.44

2,194.29

2,297.99

2,497.24

2,693.54

2,909.18
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1. เป้ ำหมำยประชำกร
(ล้ำนคน)
2. งบ UC ต่อประชำกร
(บำท/คน/ปี )
2.1 อัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว
(เฉพำะงบเหมำจ่ำย)
2.2 งบ UC ต่อหัวประชำกร
(ทุกรำยกำร)*
3. งบประมำณทั้งสิ้น**
(ล้ำนบำท)

2545

51,407.71 56,091.23 61,212.39 67,582.60 82,023.00 91,369.05 101,984.10 108,065.09 117,969.00 129,280.89 140,609.40
23,795.80 25,552.83 27,639.52 26,692.65 27,594.37 24,002.66 25,385.30

27,467.40

28,584.23

28,222.98

32,795.28

3.2 งบที่จดั สรรให้
กองทุนหลักประกันสุขภำพ 27,611.91 30,538.40 33,572.87 40,889.95 54,428.63 67,366.39 76,598.80 80,597.69 89,384.77 101,057.91 107,814.12
แห่งชำติ
หมำยเหตุ: *งบ UC ต่อหัวประชำกร ประกอบด้วยงบอัตรำเหมำจ่ำยต่อหัว ค่ำบริ กำรสุขภำพผูป้ ่ วย HIV ผูป้ ่ วยไตวำย และผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง นอกจำกนี้ ในบำงปี กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติยงั ได้รับงบประมำณเพิ่มเติมจำกงบกลำง
** ไม่รวมงบประมำณในกำรบริ หำรจัดกำรกองทุน
ที่มำ: สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

4-10
ตำรำงที่ 4.5 แสดงงบประมำณของระบบ UC ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2545 – 2555
พบว่ำ งบประมำณของระบบ UC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป็ นกำรเพิ่มทั้งมิติเชิ งปริ มำณและมิติเชิ ง
คุณภำพ กล่ำวคือ ระบบ UC ครอบคลุมเป้ ำหมำยประชำกรที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นอกจำกนี้ งบประมำณต่อ
หัว ประชำกรของระบบ UC ก็เ พิ ่ม สู ง ขึ้ น แสดงถึ ง กำรเพิ ่ม คุ ณ ภำพและควำมครอบคลุ ม ของ
กำรรักษำพยำบำลภำยใต้ระบบ UC เช่ น กำรเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐำน กำรเพิ่มกำรบริ กำรผูต้ ิดเชื้ อ HIV
และผูป้ ่ วยไตวำย เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม เมื่ อเปรี ยบเที ยบกำรเพิ่มขึ้ นในเชิ งปริ มำณและคุ ณภำพของ
งบประมำณระบบ UC พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงในเชิ งคุณภำพมีน้ ำหนักมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในเชิ ง
ปริ มำณ ซึ่ งสะท้อนผ่ำนกำรเพิ่มขึ้ นอย่ำงรวดเร็ วของอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวจำก 1,202 บำทในปี 2545
เป็ น 2,755 บำทในปี 2555 หรื อเพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เท่ำภำยในระยะเวลำ 1 ทศวรรษ
งบประมำณของระบบ UC ยังแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ๆ ตำมหน่วยงำนที่ได้รับ
งบประมำณ ประกอบด้วยงบบุ คลำกรและงบที่ จดั สรรให้แก่ ก องทุ นหลัก ประกันสุ ข ภำพแห่ ง ชำติ
โดยตรง สำหรับ งบบุคลำกรนั้นจะเป็ นงบสำหรับเงิ นเดือนค่ำจ้ำงของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ประจำ
สถำนพยำบำลของรัฐบำล โดยจะถูกตั้งไว้เป็ นงบประมำณในส่ วนรำชกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุ ข
ในขณะที่ ก องทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ จ ะได้ ง บประมำณในส่ ว นที่ เ หลื อ ซึ่ งกำรจัด ท ำ
งบประมำณของระบบ UC ในลักษณะนี้ เป็ นผลมำจำกกำรที่ พระรำชบัญญัติหลักประกันสุ ข ภำพ
แห่ งชำติ พ.ศ. 2545 บัญญัติให้กำรคำนวณอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวจะต้องนำเงินเดือนค่ำจ้ำงของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์มำรวมด้วย ในขณะที่ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ยงั คงเป็ นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุ ขอยู่ ในขณะที่งบประมำณที่จดั สรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติโดยตรงนั้น จะเป็ น
งบประมำณสำหรับกำรรักษำพยำบำลจริ งและรวมถึงงบลงทุนด้วย ทั้งนี้ กำรจัดสรรงบประมำณที่เน้นเงินเดือน
บุคลำกรเป็ นตัวตั้งเช่ นนี้ อำจส่ งผลต่อควำมเพียงพอของเงินทุนและคุณภำพของกำรบริ กำรในระบบ UC
ได้ หำกไม่สำมำรถควบคุมกำรขยำยตัวของงบบุคลำกรได้
กำรเปรี ย บเที ย บสั ดส่ วนระหว่ำ งงบบุ ค ลำกรและงบของกองทุ น หลัก ประกัน
สุ ขภำพแห่ งชำติในแผนภูมิที่ 4.2 จะทำให้เห็นภำพที่ชดั เจนขึ้น จะเห็ นว่ำในช่ วงเริ่ มแรกของระบบ UC นั้น
งบบุคลำกรและงบกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติมีสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกันที่ประมำณร้อยละ 50
ของงบประมำณทั้งหมด สัดส่ วนของงบบุคลำกรต่องบประมำณทั้งหมดเริ่ มลดลงอย่ำงเห็นได้ชดั ในปี
2548 โดยลดลงเหลื อเพียงร้ อยละ 40 ในขณะที่สัดส่ วนงบประมำณของกองทุนฯ เพิ่มเป็ นร้ อยละ 60
และแนวโน้ม นี้ ยัง คงดำเนิ น ต่ อไปเรื่ อ ย ๆ จนกระทั่ง สั ด ส่ วนของงบประมำณทั้ง 2 ประเภทเริ่ ม มี
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เสถี ยรภำพในปี 2554 อยู่ที่ประมำณร้ อยละ 20 ในกรณี ของงบบุ ค ลำกรและร้ อยละ 80 ในกรณี ของ
งบประมำณกองทุนฯ
แผนภูมิที่ 4.2
สัดส่ วนงบบุคลำกรและงบประมำณของกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติต่องบประมำณของระบบ UC
หน่วย: ร้อยละ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
งบประมาณของกองทุนฯ

งบบุคลากร

ที่มำ: สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

จำกตำรำงที่ 4.5 และแผนภูมิที่ 4.2 สำมำรถสรุ ปได้วำ่ งบประมำณของระบบ UC
ในส่ วนของบุคลำกรมีกำรควบคุมกำรขยำยตัวได้ดีพอสมควร โดยมีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ
3.5 ต่อปี ในขณะที่งบประมำณของกองทุนฯ มีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ ยอยูท่ ี่ร้อยละ 14.9 ต่อปี ซึ่ งในเชิ งของ
คุณภำพกำรให้บริ กำรถือว่ำเป็ นสัญญำณที่ดีที่แสดงว่ำงบประมำณส่ วนใหญ่ของระบบ UC ได้นำไปใช้
เพื่อบริ กำรประชำชนจริ ง ๆ อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัวรำยปี ของงบประมำณกองทุนฯ
(แผนภูมิที่ 4.3) พบว่ำ มีแนวโน้มขยำยตัวไปทำงเดี ยวกับอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว บ่งบอกว่ำกำรเพิ่มขึ้น
ของอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวอย่ำงก้ำวกระโดดนั้นเป็ นกำรเพิ่มเพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรทำง
กำรแพทย์ที่มีคุณภำพและมีสิทธิ ประโยชน์ที่ครอบคลุ มยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัวของทั้งงบประมำณ
กองทุ นฯ และอัต รำเหมำจ่ ำ ยรำยหัว ที่ เ ริ่ ม ชะลอตัว ลงในช่ ว งหลัง ปี 2550 สะท้อ นให้ เ ห็ นว่ำ สิ ท ธิ
ประโยชน์ พ้ื นฐำนของระบบ UC มี ค วำมครอบคลุ มและเพี ย งพอต่ อควำมจำเป็ นแล้วเมื่ อเที ย บกับ
ช่วงแรกของกำรดำเนินงำน
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แผนภูมิที่ 4.3
อัตรำกำรขยำยตัวของงบประมำณของกองทุนฯ เทียบกับอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว
หน่วย : ร้อยละ
33.1

35
30

25

23.8

21.8

20
15

13.7

18.8
10.6

9.9

14.5

10

10.5

8.8

5

6.7
2547

2548

6.7

5.2
9.1

2549

2550

อัตราการขยายตัวของงบประมาณกองทุนฯ

ที่มำ: สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

2551

2552

8.2
6.0

4.9

0
2546
0.0

13.1
10.9

2553

2554

2555

อัตราการขยายตัวของอัตราเหมาจ่ายรายหัว
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ตารางที่ 4.6
โครงสร้ำงอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว ปี งบประมำณ 2546 - 2555

2546
574.0
302.0

5.1 บริ กำรที่มีค่ำใช้จ่ำยสู ง (HC)

32.0

5.2 บริ กำรอุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย
ฉุกเฉิน (AE)

25.0

2547
491.5
498.8

2548
541.7
555.4

2549
664.8
627.8

2550
656.32
822.53

2551
600.80
1,084.30

2552
704.63
1,000.68

24.94
47.31
175.0

206.0

210.0

224.9

included included included
in OP/IP in OP/IP in OP/IP
included included included
in OP/IP in OP/IP in OP/IP

248.04

253.01

262.06

2553
867.56
1,098.29

included
in OP/IP
included
in OP/IP

included
in OP/IP
included
in OP/IP

included
in OP/IP
included
in OP/IP

271.79

242.92

327.09

included included included included
in OP/IP in OP/IP in OP/IP in OP/IP
included included included included
in OP/IP in OP/IP in OP/IP in OP/IP

112.46
96.47
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ประเภทบริการ
1. บริ กำรผูป้ ่ วยนอก (OP)
2. บริ กำรผูป้ ่ วยใน (IP)
3. บริ กำร OP&IP เงื่อนไขพิเศษ
(add on)
3.1 OP โรงพยำบำลชุมชน
เงื่อนไขพิเศษ
3.2 IP โรงพยำบำลชุมชน
เงื่อนไขพิเศษ
4. บริ กำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและ
ป้ องกันโรค (P&P)
5. บริ กำรเฉพำะโรค/บริ กำร

หน่วย : บำท
2554
2555
963.88 1,005.90
1,128.63 999.00
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ประเภทบริการ
5.3 ทันตกรรมรำคำแพง
(ฟันปลอม)
5.4 บริ หำรเฉพำะโรค
(Disease management)
6. บริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพ

2546
2547
2548
2549
no
2.31
2.31
2.31
estimated
no
included included included
estimated in OP/IP in OP/IP in OP/IP
no
no
no
no
estimated estimated estimated estimated

2551
included
in OP/IP

2552
included
in OP/IP

15.71

4.16

2.69

4.00

4.00

5.00

2553
included
in OP/IP
included
in OP/IP
5.00

7.83

13.73
7.57

10.0

10.0

10.0

10.00

10.00

transfer to
EMI

-

-

-

95.0

77.0

129.5

142.55

143.73

148.69

148.69

148.69

128.69

5.0

0.2

0.2

0.53

no request

1.00

-

2.68

1.10

-

5.00

5.00

5.00
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7. บริ กำรแผนแพทย์แผนไทย
8. บริ กำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
10.0
(EMS)
9. ค่ำเสื่ อม (งบลงทุนเพื่อกำร
83.4
ทดแทนเดิม)
10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตำม
no
มำตรำ 41 พรบ. หลักประกัน
estimated
สุ ขภำพ พ.ศ. 2545
11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู ้
ให้บริ กำร
12. งบส่ งเสริ มคุณภำพ
ผลงำนบริ กำร

2550

หน่วย : บำท
2554
2555
included
4.30
in OP/IP
included
54.29
in OP/IP
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ประเภทบริการ
2546
13. ยำจำเป็ นและยำที่มีปัญหำ
กำรเข้ำถึง
14. บริ กำรทันตกรรมส่ งเสริ ม
และทันตกรรมประดิษฐ์
รวมอัตราเหมาจ่ าย (บาทต่ อ
1,202.40
คนต่ อปี )

2547

1,308.54

2548

1,396.44

2549

1,659.43

2550

1,899.69

2,100.00

2552

2553

5.00

5.00

2,202.00

2,401.33

2,546.48

2,755.60
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หมำยเหตุ: โครงสร้ำงอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวสำหรับปี งบประมำณ 2545 เท่ำกับโครงสร้ำงของปี งบประมำณ 2546
ที่มำ: สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

2551

หน่วย : บำท
2554
2555
included in
7.60
5
included in
39.25
4,5
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ตำรำงที่ 4.6 แสดงโครงสร้ำงอัตรำเหมำจ่ำยของระบบ UC ในแต่ละปี งบประมำณ
จะเห็นได้วำ่ กิจกรรมหลัก ๆ ของระบบ UC ได้แก่ บริ กำรผูป้ ่ วยนอกนอก (OP) บริ กำรผูป้ ่ วยใน (IP)
บริ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรค (PP) และงบลงทุนเพื่อทดแทนค่ำเสื่ อม ซึ่ งแต่ละกิจกรรมจะ
มีงบสำหรับดำเนินกำรโดยเฉพำะ โดยแผนภูมิที่ 4.4 แสดงสัดส่ วนของงบดำเนิ นกำรกิจกรรมต่ำง ๆ
ต่ออัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวในแต่ละปี โดยร้ อยละ 70-80 ของอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวได้ถูกนำไปใช้ในกำร
ให้บริ กำรผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ในขณะที่สัดส่ วนงบสำหรับกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภำพและ
ป้ องกันโรคจะอยูท่ ี่รำว ๆ ร้อยละ 10-15 และสัดส่ วนงบลงทุนจะอยู่ที่ร้อยละ 5-8 ทั้งนี้ โครงสร้ำง
สัดส่ วนของงบสำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังกล่ำว สะท้อนว่ำระบบ UC ยังมุ่งเน้นไปที่กำรรักษำพยำบำล
ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก ในขณะที่ยงั ไม่ให้ควำมสำคัญกับกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรคมำกนัก
ทั้ง ๆ ที่กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพและป้ องกันโรคจะช่วยลดอัตรำกำรเกิดโรคเรื้ อรังซึ่ งมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำที่สูง เช่น โรคหัวใจและโรคเบำหวำน เป็ นต้น ซึ่ งแนวโน้มกำรเกิดโรคเรื้ อรังดังกล่ำวเพิ่ม
สู งมำกในประเทศไทยตำมระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิ จ นอกจำกนี้ รำยจ่ำยลงทุนที่น้อยเกิ นไป
อำจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภำพในกำรให้บริ กำรของระบบ UC ในระยะยำวได้
แผนภูมิที่ 4.4
สัดส่ วนของงบดำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ต่ออัตรำเหมำจ่ำยรำยหัว
หน่วย : ร้อยละ
60
50
36.25

40

สัดส่วน OP
36.50

30

สัดส่วน IP
สัดส่วน PP

20
11.87
10

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

ที่มำ: สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

2555

4.67

0

สัดส่วนงบลงทุน

4-17
ประมาณการภาระการคลังของระบบประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
กำรประมำณกำรภำระกำรคลังของระบบ UC อยู่บนสมมติฐำนว่ำ
ประชำกรไทยทุกคนมีสิทธิ พ้นื ฐำนในกำรได้รับกำรประกันสุ ขภำพจำกระบบ UC นอกเสี ยจำกว่ำมี
สิ ทธิ ในระบบประกันสุ ขภำพโดยรัฐอื่นที่มีชุดสิ ทธิ ประโยชน์เหนื อกว่ำ (ได้แก่ ระบบ CSMBS และ
ระบบประกันสังคม) ดังนั้น จำนวนประชำกรที่ควรจะอยูใ่ นระบบ UC ในแต่ละปี จะเท่ำกับจำนวน
ประชำกรทั้งหมดหักด้วยจำนวนผูม้ ีสิทธิ ในระบบ CSMBS ผูป้ ระกันตนตำมระบบประกันสังคม
ผูม้ ีสิทธิ ในสวัสดิกำรรักษำพยำบำลพนักงำนรัฐวิสำหกิจ และผูม้ ีสิทธิ ในสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น (ดูแผนภูมิที่ 4.5) อย่ำงไรก็ตำม ตำรำงที่ 4.5 ได้แสดงจำนวนประชำกร
เป้ ำหมำยของระบบ UC ในแต่ละปี ซึ่ งมีจำนวนต่ำกว่ำผูท้ ี่ควรจะมีสิทธิใน ระบบ UC ทั้งหมดอย่ำง
มีนยั สำคัญ15 โดยที่จำนวนประชำกรเป้ ำหมำยมีควำมสำคัญต่อกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลัง
ของระบบ UC เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนให้แก่ระบบ UC นั้น จะจัดสรรโดยคิด
จำกอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวของประชำกรเป้ ำหมำยเป็ นหลัก ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงกำหนดข้อ
สมมติฐำนให้จำนวนประชำกรเป้ ำหมำยของระบบ UC เพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.97 ต่อปี ตำมอัตรำกำร
ขยำยตัวในอดีตเฉลี่ยห้ำปี ย้อนหลัง และในปี สุ ดท้ำยของกำรประมำณกำร กำหนดให้จำนวน
ประชำกรเป้ ำหมำยของระบบ UC เท่ ำกับจำนวนผูม้ ี ค วรจะมี สิทธิ ท้ งั หมดของระบบ UC ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทำงของกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติในกำรขยำยระบบ UC ให้ครอบคลุม
ประชำกรผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมด
แผนภูมิที่ 4.5
จำนวนประชำกรในระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ

53.34

58.66

จานวนประชากรที่ควรมีสทิ ธิในระบบ UC

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

48.45

2557

70
60
50
40
30
20
10
0

2556

ล้ านคน

หน่วย : ล้ำนคน

จานวนประชากรเป้าหมายของระบบ UC

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
15

ตัวอย่ำงเช่น ในปี 2556 จำนวนประชำกรเป้ ำหมำยของระบบ UC เท่ำกับ 48.45 ล้ำนคน ในขณะที่จำนวนประชำกรที่ควรได้รับ
สิ ทธิในระบบ UC เท่ำกับ 53.82 ล้ำนคน
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สำหรับกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของระบบ UC นั้น จะแยกเป็ น 3 ส่ วน
คือ งบบุ คลำกรต่อหัว งบบริ กำรทำงกำรแพทย์ต่อหัว (งบเหมำจ่ำยรำยหัวที่ กองทุ นหลักประกัน
สุ ขภำพแห่ งชำติได้รับจริ ง) และงบบริ กำรสุ ขภำพเฉพำะโรคต่อหัว16 ทั้งนี้ กำหนดให้งบบุคลำกร
ต่อหัวเพิ่ มขึ้ นในอัตรำร้ อยละ 6 ต่ อปี (ตำมอัตรำกำรขยำยตัวของงบบุ คลำกรภำครั ฐ) ในขณะที่
กำหนดให้งบบริ กำรทำงกำรแพทย์ต่อหัวขยำยตัวเท่ำกับอัตรำเงิ นเฟ้ อของภำคกำรรักษำพยำบำล17
สำหรับงบบริ กำรสุ ขภำพเฉพำะโรคต่อหัวนั้น กำหนดให้ขยำยตัวเท่ำกับร้อยละ 14.73 ต่อปี อันเป็ น
อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยห้ำปี ย้อนหลังของงบประมำณในส่ วนนี้ ซึ่ งสะท้อนถึ งกำรปรับปรุ งชุ ดสิ ทธิ
ประโยชน์พ้นื ฐำนของระบบ UC ให้ครอบคลุมโรคต่ำง ๆ มำกขึ้นในอนำคต และประมำณกำรภำระ
รำยจ่ำยทั้งหมดของระบบ UC จะเท่ำกับรำยจ่ำยต่อหัวคูณด้วยจำนวนประชำกรเป้ ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม
ประมำณกำรภำระรำยจ่ำยของระบบ UC ดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำบริ หำรจัดกำรซึ่ งรัฐบำลจัดสรรให้แก่
สำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ ทั้งนี้ หำกกำหนดให้ค่ำบริ หำรจัดกำรระบบ UC เพิ่มขึ้นตำม
อัตรำเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปที่กำหนดไว้ ร้ อยละ 3 ต่อปี จะประมำณกำรภำระทำงกำรคลังของระบบ UC
ในช่วงปี 2556-2576 ดังแผนภูมิขำ้ งล่ำงนี้
แผนภูมิที่ 4.6
ประมำณกำรภำระทำงกำรคลังของระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ
หน่วย : ล้ำนบำท
500,000

446,971

450,000

ล้ านบาท

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

142,751

50,000

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

0

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

16

ประกอบด้วยค่ำบริ กำรสุขภำพผูต้ ิดเชื้อ HIV ค่ำบริ กำรสุ ขภำพผูป้ ่ วยไตวำยเรื้ อรัง ค่ำบริ กำรสุ ขภำพผูป้ ่ วยเรื้ อรัง และค่ำบริ กำรจิตเวช
คำนวณโดยกำรหำสัดส่วนระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้ อภำคกำรรักษำพยำบำลกับอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยปี 2543-2554 แล้วคูณด้วย
ประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปปี 2555-2576
17

4-19
จำกแผนภูมิที่ 4.6 จะเห็ นว่ำภำระกำรคลังของระบบ UC มี แนวโน้มสู งขึ้ น
อย่ำงชัดเจน โดยในปี 2556 งบประมำณที่จดั สรรให้แก่ระบบ UC เท่ำกับ 142,751 ล้ำนบำท และภำระ
งบประมำณนี้ จะเพิ่มเป็ น 446,971 ล้ำนบำทในปี 2576 โดยกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังนี้ ได้
พิจำรณำถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงทำงโครงสร้ ำงอำยุประชำกร กำรขยำยระบบ UC ให้ครอบคลุ ม
ประชำกรเป้ ำหมำยมำกขึ้น และกำรพัฒนำชุดสิ ทธิ ประโยชน์ให้ครอบคลุมโรคใหม่ ๆ มำกขึ้นแล้ว
(2) สวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาลโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในปั จจุบนั ระบบสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลที่ครอบคลุมประชำชนส่ วนใหญ่
ของประเทศได้แก่ โครงกำรหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ ซึ่ งมีกำรดำเนิ นกำรผ่ำนสำนักงำนกองทุน
หลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติของส่ วนกลำงอยูแ่ ล้ว ดังนั้น จึงไม่มีรำยกำรดังกล่ำวปรำกฏอยูใ่ นกำร
จัดสรรเงิ นอุ ดหนุ นให้ก บั อปท. ยกเว้นกรณี ร ำยกำรสนับ สนุ นกำรบริ ก ำรสำธำรณสุ ข ซึ่ ง เป็ น
กำรส่ งเสริ มอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ นเชิงรุ ก และงบประมำณส่ วนใหญ่ถูกนำไปใช้เป็ น
ค่ำตอบแทนบุคลำกร จึงไม่นบั รวมอยูใ่ นงำนวิจยั ในครั้งนี้ตำมคำนิยำมที่กำหนดไว้
นอกจำกนี้ จำกกำรสำรวจข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พบว่ำ บทบำทในด้ำนกำรรักษำพยำบำลของ อปท. มีอยู่ค่อนข้ำงจำกัด โดยโครงกำรที่ดำเนิ นกำร
เกี่ยงกับด้ำนกำรสำธำรณสุ ขมักจะเป็ นโครงกำรที่ อปท. แต่ละแห่ งจัดหำให้กบั ประชำชนในพื้นที่
ของตนเองเป็ นกำรเฉพำะภำยใต้แผนงำนด้ำนสำธำรณสุ ข เช่น โครงกำรตรวจสุ ขภำพเคลื่ อนที่ใน
จังหวัดระยอง หรื อโครงกำรป้ องกันไข้เลือดออกในจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นต้น
โดยผลจำกแบบสอบถำมที่ ไ ด้รั บ จำก อปท. จ ำนวน 536 แห่ ง 60 จัง หวัด
(รำยละเอียดตำมภำคผนวกที่ 1) พบว่ำ อปท. มี กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดสวัสดิ กำรด้ำนสำธำรณสุ ข
ให้กบั ประชำชนในพื้นที่ ของตนเองในช่ วง 3 ปี งบประมำณที่ ผ่ำนมำคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่อหัวอยู่
ในช่วงประมำณ 500 – 600 บำท/ปี และคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 534 บำท/คน/ปี โดยงบประมำณส่ วน
ใหญ่จะมำจำกกำรได้รับเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำล คิดเป็ นสัดส่ วนในเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำเท่ำกับ
ร้อยละ 61 ในขณะที่อีกร้อยละ 39 จะมำจำกเงินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงรำยได้ของ อปท. เอง
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ตารางที่ 4.7
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนด้ำนสำธำรณสุ ขของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมำณ 2552 – 2554
หน่วย: บำท
2552
2553
จำนวนเงิน
สัดส่วน จำนวนเงิน
สัดส่วน
เงินอุดหนุน
532,569,257
62
559,336,816
53
เงินอื่นๆ
321,296,710
38
488,362,694
47
รวม
853,865,967
100
1,047,699,510 100
จำนวนคน
1,732,770
1,746,962
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว
493
600
ที่มำ: แบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำก อปท. 536 แห่ง

2554
จำนวนเงิน
สัดส่วน
572,032,091
68
274,485,966
32
846,518,056
100
1,657,271
511

สำหรับกำรประมำณกำรภำระงบประมำณไปใน 20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยใช้อตั รำ
ค่ำใช้จ่ำยต่ อหัวที่ คำนวณได้จำกแบบสอบถำมของ อปท. และนำมำคู ณกับจำนวนประชำกรทั้ง
ประเทศเพื่ อ ก ำหนดเป็ นปี ฐำนในกำรประมำณกำร พบว่ำ อัตรำค่ ำ ใช้จ่ำ ยต่ อหัวจะเพิ่ ม ขึ้ นจำก
ประมำณ 534 บำทต่อคนต่อปี ในปั จจุบนั เป็ น 752 บำทต่อคนต่อปี ในปี 2576 และภำระทำงด้ำน
งบประมำณรวมจะเพิ่มขึ้ นจำก 34,396 ล้ำนบำท เป็ น 55,365 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึ้ น ของ
ค่ำ ใช้จ่ำ ยต่ อหัว (ก ำหนดให้เปลี่ ยนแปลงตำมอัตรำเงิ นเฟ้ อในระยะยำว เนื่ องจำกค่ำ ใช้จ่ำ ยด้ำ น
สำธำรณสุ ขในส่ วนที่ อปท. จัดหำให้กบั ประชำชนเอง มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ และ
ส่ วนมำกเป็ นกำรจัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำรเพิ่มเติ มที่ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์)
และกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนประชำกร
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แผนภูมิที่ 4.7
ข้อมูลภำระงบประมำณ กรณี สวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุ ขที่ อปท. จัดหำให้ประชำชนในพื้นที่
ปี 2552 – 2554 และประมำณกำรปี 2555 - 2576
60,000

55,365

800
700

50,000

34,396

600

40,000

500

30,000

400
300

20,000

200
10,000

100

เงินอื่นๆ

เงินอุดหนุน

2576

2574

2572

2570

2568

2566

2564

2562

2560

2558

2556

2554

0

2552

-

ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว

หมำยเหตุ:
1. คำนวณค่ำใช้จ่ำยรวมปี 2552 – 2554 จำกกำรนำค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่คำนวณได้จำกกำรประมวลผลแบบสอบถำม
จำก อปท. คูณกับจำนวนประชำกรทั้งประเทศ
2. ในกำรประมำณกำรในอนำคต ใช้ขอ้ มูลจำนวนประชำกรจำกแบบจำลองประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้
และกำหนดสมมติฐำนอัตรำเงินเฟ้ อเท่ำกับร้อยละ 3.0 ตลอดกำรประมำณกำร
3. กำหนดให้สดั ส่วนเงินอุดหนุนต่อเงินอื่นๆ ของ อปท. คงที่ที่สดั ส่วนร้อยละ 61:39 ตลอดกำรประมำณกำร
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.2.2 สวัสดิการสาหรับลูกจ้ างโครงการประกันสั งคม (กองทุนประกันสั งคม 4 กรณี)
โครงกำรประกันสังคมในประเทศไทย เกิ ดขึ้ นจำกกำรเรี ยกร้ องของผูใ้ ช้แรงงำนที่
พยำยำมผลักดันให้มีระบบประกันสังคมขึ้นในประเทศหลำยต่อหลำยครั้ง จนกระทัง่ ได้มีกำรบังคับ
ใช้พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2533 และมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมคือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ทำให้ประเทศไทย
สำมำรถดำเนิ นโครงกำรประกันสังคมอย่ำงเต็มรู ปแบบ โดยลูกจ้ำงจะได้รับควำมคุ ม้ ครองทั้งใน
เรื่ องกำรประสบอันตรำยหรื อเจ็บป่ วย ทุพพลภำพ และตำย ทั้งเนื่ องจำกกำรทำงำนและไม่ทำงำน
รวมไปถึงกำรคลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ และกำรว่ำงงำน เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
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กองทุนประกันสังคมในปั จจุบนั แบ่งกรณี กำรคุม้ ครองออกเป็ น 7 กรณี โดยแบ่งแยก
ตำมประเภทกองทุน ซึ่ งมีกำรเรี ยกเก็บอัตรำเงินสมทบจำกลูกจ้ำงและนำยจ้ำงในอัตรำที่แตกต่ำงกัน
ไป และมีกำรบริ หำรจัดกำรเงินกองทุนที่แตกต่ำงกันในแต่ละกองทุน โดยผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมสำมำรถแบ่งได้ตำมกองทุนที่นำยจ้ำงและลูกจ้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำโดยสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.8
กำรแบ่งผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
เริ่มปี 2534
1. กรณี เจ็บป่ วย (ที่ไม่ได้เกิดจำกกำรทำงำน)
2. กรณี คลอดบุตร
3. กรณี ทุพพลภำพ
4. กรณี เสี ยชีวติ
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน

เริ่มปี 2542
5. กรณี ชรำภำพ
6. กรณี สงเครำะห์บุตร

เริ่มปี 2547
7. กรณี วำ่ งงำน

ปั จจุบนั กองทุนประกันสังคมครอบคลุมลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่
1 คนขึ้นไปโดยกำรบังคับ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขยำยควำมครอบคลุ มไปถึ งลูกจ้ำงนอกระบบ โดยเปิ ด
โอกำสให้มีกำรเข้ำเป็ นสมำชิกกองทุนได้โดยสมัครใจ (ผูป้ ระกันตนมำตรำ 39 และ 40) ซึ่ งจะมีกำรจ่ำยเงิน
สมทบในจำนวนน้อยกว่ำผูป้ ระกันตนแบบบังคับ และจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์นอ้ ยกว่ำเช่นกัน สำหรับ
อัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบในกรณี ลูกจ้ำงภำคบังคับสำมำรถแสดงได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.9
อัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม
ประโยชน์ทดแทน
4 กรณี (เจ็บป่ วย คลอดบุตร ทุพพลภำพ ตำย)
2 กรณี (สงเครำะห์บุตร และชรำภำพ)
กรณี ว่ำงงำน
รวม 7 กรณี

นำยจ้ำง
1.5
3.0
0.5
5.0

ผูป้ ระกันตน
1.5
3.0
0.5
5.0

รัฐบำล
1.5
1.0
0.25
2.75

หมำยเหตุ: ค่ำจ้ำงที่ใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณเงินสมทบต้องไม่ต่ำกว่ำเดือนละ 1,650 บำท และไม่เกิน 15,000 บำท
ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
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กองทุ นประกันสังคม 4 กรณี เริ่ มมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 โดยได้รวม
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท้ งั สิ้ น 4 กรณี ได้แ ก่ กรณี เ จ็บ ป่ วย กรณี ค ลอดบุ ตร กรณี ทุ พ พลภำพ และกรณี
เสี ยชี วิต ซึ่ งฝ่ ำยนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำลจะต้องมีกำรจ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำที่เท่ำกัน
เท่ำกับร้อยละ 1.5 ของค่ำจ้ำง โดยสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละกรณี มีรำยละเอียดดังนี้
1) กรณี เจ็บป่ วย ผูป้ ระกันตนจะต้องจ่ำยเงิ นสมทบในส่ วนของกรณี เจ็บป่ วยหรื อ
ประสบอันตรำยมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อนวันรับบริ กำรทำงกำรแพทย์
โดยสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วยบริ กำรทำงกำรแพทย์ รวมถึงค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
กำรบำบัดกำรรักษำโรคตำมประกำศสำนักงำนประกันสังคม เรื่ องหลักเกณฑ์และอัตรำสำหรับประโยชน์
ทดแทนในกรณี ประสบอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจำกกำรทำงำน แบ่งเป็ นกรณี ต่ำง ๆ ดังนี้
(1) เจ็บป่ วยปกติ
(2) เจ็บป่ วยฉุกเฉินหรื ออุบตั ิเหตุ
(3) ค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์ กรณี ทนั ตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันและขูดหิ นปูน)
(4) กรณี บำบัดทดแทนไต ได้แก่ กำรฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม กำรล้ำง
ช่องท้องด้วยน้ ำยำแบบถำวร กำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยไต กำรผ่ำตัดเปลี่ยนไตและกำรให้ยำอิธิโธรปั วอิติน
(Erythropoietin)
(5) กรณี ปลูกถ่ำยไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บำท)
(6) กรณี เปลี่ยนอวัยวะกระจกตำ (วงเงิน 25,000 บำท)
(7) ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค (เช่น เท้ำเทียม แขนเทียม
ไม้ค้ ำยัน เป็ นต้น เบิกได้ตำมรำยกำรประกำศที่สำนักสังคมกำหนด)
(8) กรณี โรคเอดส์ (ผูป้ ระกันตนสำมำรถรับยำต้ำนไวรัสเอดส์ ท้ งั พื้นฐำน สู ตร
ทำงเลือกและสู ตรดื้อยำ รวมทั้งกำรตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิกำรอื่นๆ ที่โรงพยำบำลตำมบัตรรับรอง
สิ ทธิกำรรักษำพยำบำล โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย)
(9) กรณี ที่มีสิทธิ แต่ยงั ไม่มีบตั รรับรองสิ ทธิ กำรรักษำพยำบำล (เบิกได้เช่นเดียวกัน
กับกรณี ประสบอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น หำกจำเป็ นต้องนอนรักษำตัวในโรงพยำบำลเกิ น 72
ชัว่ โมง ให้รีบแจ้งสำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สำขำ เพื่อสำมำรถเบิกค่ำรักษำได้ถึง
วันที่ออกจำกโรงพยำบำล)
2) กรณี คลอดบุตร ผูป้ ระกันตนต้องมีกำรจ่ำยเงินสมทบครบ 7 เดือนภำยใน 15 เดือน
ก่อนเดื อนที่คลอดบุตร โดยสำมำรถรับสิ ทธิ ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ผูป้ ระกันตนจะได้รับค่ำบริ กำรทำง
กำรแพทย์เหมำจ่ำยกรณี คลอดบุตรในอัตรำ 13,000 บำทต่อกำรคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
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3) กรณี ทุพพลภำพ ผูป้ ระกันตนต้องมีกำรจ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน โดยสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วย
(1) ค่ำรักษำพยำบำล
o กรณี เข้ำรับบริ กำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลของรัฐ ไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
ทำงสถำนพยำบำลจะเป็ นผูม้ ำยืน่ เรื่ องเบิกกับทำงสำนักงำนประกันสังคม
o กรณี เข้ำรับบริ กำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลเอกชน ผูป
้ ่ วยนอก
ได้รับค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์เท่ำที่จ่ำยจริ งไม่เกินเดือนละ 2,000 บำท ผูป้ ่ วยในได้รับค่ำบริ กำรทำง
กำรแพทย์ เท่ำที่จ่ำยจริ งไม่เกินเดือนละ 4,000 บำท
o ค่ำรถพยำบำลหรื อค่ำพำหนะรับส่ งผูท
้ ุพพลภำพ ให้เหมำจ่ำยไม่เกิน
เดือนละ 500 บำท
o ผูป
้ ระกันตนที่ทุพพลภำพ และเข้ำรับกำรฟื้ นฟูในศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภำพ
คนงำนของสำนักงำนประกันสังคมจะมีค่ำฟื้ นฟูอีก 40,000 บำท
(2) เงินทดแทนกำรขำดรำยได้ ได้รับในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงเป็ นรำย
เดือนตลอดชีวติ
(3) ค่ำทำศพ กรณี ผปู ้ ระกันตนที่ทุพพลภำพถึงแก่ควำมตำย ผูจ้ ดั กำรศพมีสิทธิ
ได้รับค่ำทำศพ 40,000 บำท และเงินสงเครำะห์กรณี ผปู ้ ระกันตนที่ทุพพลภำพถึงแก่ควำมตำย โดยมี
สิ ทธิ ได้รับดังนี้
o ผูป
้ ระกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี
จะได้รับเงินสงเครำะห์เท่ำกับค่ำจ้ำงเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ ง
o ผูป
้ ระกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้วตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปจะได้รับเงิน
สงเครำะห์เท่ำกับค่ำจ้ำงเฉลี่ยห้ำเดือน
(4) ผูป้ ระกันตนสำมำรถรับเงินคืนกรณี ชรำภำพได้ท้ งั หมดในส่ วนที่สะสม
4) กรณี เสี ยชีวิต ผูป้ ระกันตนต้องมีกำรจ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เดือน
ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อบิดำมำรดำ คู่สมรส
และบุตรของผูป้ ระกันตน จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่ำทำศพ และเงิ นสงเครำะห์กรณี ตำย เช่ นเดียวกับ
กรณี ผทู ้ ุพพลภำพเสี ยชีวติ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
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ภาระทางการคลังโครงการประกันสั งคม
ภำระทำงกำรคลังของรัฐบำลสำหรับกองทุนประกันสังคม 4 กรณี ในปั จจุบนั
จะมำจำกกำรจ่ำยเงิ นสมทบในอัตรำร้ อยละ 1.5 ของค่ำจ้ำง โดยภำระทำงกำรคลังในกำรจัดสรร
งบประมำณให้สำนัก งำนประกันสัง คม สำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที่ 4.10 (รำยละเอี ยดตำมที่
อธิ บำยไว้ในกำรศึกษำกองทุนประกันสังคม 2 กรณี ) ซึ่ งแบ่งได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.10
งบประมำณของกองทุนประกันสังคม ปี งบประมำณ 2546 – 2556
ปี งบประมาณ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

งบประมาณทีไ่ ด้ รับ
9,464
9,667
14,279
14,952
20,645
21,044
39,116
17,228
23,655
11,165
33,230

4 กรณี
5,678
5,273
7,789
8,155
11,261
11,479
21,336
9,397
12,903
6,090
17,520

2 กรณี
3,785
3,515
5,192
5,437
7,507
7,652
14,224
6,265
8,602
4,060
11,680

หน่วย: ล้ำนบำท
กรณีว่างงาน
879
1,298
1,359
1,877
1,913
3,556
1,566
2,150
1,015
4,030

หมำยเหตุ: กองทุนกรณี วำ่ งงำนเริ่ มดำเนินกำรในปี 2547
ที่มำ: เอกสำรงบประมำณโดยสังเขป ปี งบประมำณ 2546 – 2556 สำนักงบประมำณ และกำรคำนวณแยกกรณี โดยผูว้ จิ ยั

จำกกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลัง จำกกองทุ นประกัน สั ง คม 4 กรณี
ในช่วงปี 2557 – 2576 พบว่ำภำระที่รัฐบำลจะต้องจ่ำยจริ งจะเพิ่มสู งขึ้นจำกจำนวนประมำณ 20,839
ล้ำนบำทในปี 2557 และเพิ่มขึ้นสู งสุ ดที่ 23,749 ล้ำนบำทในปี 2561 ก่อนจะทยอยปรับลดลงตำม
แนวโน้ม กำรเปลี่ ยนแปลงของประชำกรและกำลังแรงงำน โดยจะมี ก ำรทยอยปรั บลดลงตลอด
หลังจำกปี 2562 จนภำระทำงกำรคลัง จำกกำรจ่ำยเงินสมทบจะกลับมำอยูท่ ี่ระดับ 20,658 ล้ำนบำท
ในปี 2576 ใกล้เคียงกับภำระทำงกำรคลังที่ประมำณกำรไว้ในปี 2557
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ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่ำภำระทำงกำรคลังจำกกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4 กรณี จะมีกำรเพิ่มขึ้นสู งมำกในช่วงปี 2558 – 2561 เช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม 2 กรณี จำก
สำเหตุเรื่ องกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำ 300 บำทในปี 2555 – 2556 เช่นเดียวกัน
แผนภูมิที่ 4.8
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4 กรณี ปี 2557 – 2576
ล้ านบาท
25,000.0
20,839

20,658

23,749

20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0

2576

2574

2572

2570

2568

2566

2564

2562

2560

2558

2556

0.0

หมำยเหตุ: สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำร
1. กำหนดให้จำนวนประชำกรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำกำรเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตรำกำรตำย
เฉลี่ยกำหนดตำมช่วงอำยุ
2. กำรประมำณกำรกำหนดให้เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2555 และร้อยละ 28
ในปี 2556 จำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็ น 300 บำท และไม่มีกำรเพิม่ ขึ้นในปี 2557 – 2558 จำกนั้นใช้อตั รำกำรเพิ่ม
ร้อยละ 6 ต่อปี
3. ไม่มีกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบในส่วนของรัฐบำลและเพดำนเงินเดือนในกำรคำนวณเงินสมทบ
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ภาระผูกพันทางการคลังโครงการประกันสั งคม
สำหรับกำรประมำณกำรภำระผูกพันทำงกำรคลังของกองทุนประกันสังคม 4
กรณี โดยกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนในอนำคต พบว่ำ ไม่มีภำระผูกพันทำงกำร
คลังเกิ ดขึ้ น เนื่ องจำกเงิ นสะสมของกองทุ นจะเพิ่ มขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต โดยมี รำยรั บสู งกว่ำ
รำยจ่ำยตลอดกำรประมำณกำร
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แผนภูมิที่ 4.9
ผลกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนประกันสังคม 4 กรณี ปี 2557 - 2657
ล้ำนบำท

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

2557
2562
2567
2572
2577
2582
2587
2592
2597
2602
2607
2612
2617
2622
2627
2632
2637
2642
2647
2652
2657

รำยรับรวม

รำยจ่ำยรวม

หมำยเหตุ: สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำร
1. กำหนดให้จำนวนประชำกรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำกำรเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตรำกำรตำย
เฉลี่ยกำหนดตำมช่วงอำยุ
2. กำรประมำณกำรกำหนดให้เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2555 และร้อยละ 28
ในปี 2556 จำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็ น 300 บำท และไม่มีกำรเพิม่ ขึ้นในปี 2557 – 2558 จำกนั้นใช้อตั รำกำรเพิ่ม
ร้อยละ 6 ต่อปี
3. ไม่มีกำรปรับเพิม่ อัตรำเงินสมทบในส่วนของรัฐบำลและเพดำนเงินเดือนในกำรคำนวณเงินสมทบ
4. กองทุนประกันสังคม 4 กรณี มีกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีควำมมัน่ คงสูงในอัตรำร้อยละ 70 ของ
เงินกองทุน และกำหนดอัตรำผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ที่มีควำมมัน่ คงสูงและมีควำมเสี่ ยงสูงในอัตรำร้อยละ 3
และ 6 ต่อปี ตำมลำดับ
5. อัตรำกำรใช้บริ กำรของผูป้ ่ วยเท่ำกับ 2.7 ครั้งต่อคนต่อปี
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลรำยหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้ อ
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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4.2.3 สวัสดิการสาหรับข้ าราชการ
ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร (Civil Servant Medical Benefit Scheme
หรื อ CSMBS)18 เป็ นระบบที่ให้สวัสดิกำรคุม้ ครองทำงด้ำนสุ ขภำพแก่ขำ้ รำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ รวมไปถึ งบิดำมำรดำ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภำวะ โดยรัฐบำลเป็ นผูร้ ับ
ภำระค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรรั ก ษำพยำบำลของผูม้ ี สิ ท ธิ์ และผูอ้ ำศัย สิ ท ธิ์ ทั้ง หมดตำมที่ ก ำหนดไว้ใ น
พระรำชกฤษฎี กำว่ำด้วยเงิ นสวัสดิ กำรเกี่ ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2545
โดยถือเป็ น Entitlement pending programme ประเภทหนึ่ง ซึ่ งโดยหลักกำรแล้วรั ฐบำลมีหน้ำที่ตอ้ ง
ให้กำรสนับสนุ นด้ำนกำรเงิ นและกำรบริ กำรตำมที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมำยเฉพำะเรื่ องนั้น ๆ โดย
ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรจ่ำยเงินได้ ถึงแม้วำ่ รำยจ่ำยนั้นๆจะเกินวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรในพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (Ulla 2006: 12-13) และในพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งพระรำชบัญญัติเงิ นคงคลัง พ.ศ. 2491 ได้เปิ ดช่ องทำงไว้ให้สำมำรถนำ
เงินคงคลังออกมำใช้จ่ำยเป็ นค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรได้
ปรัชญำในกำรให้สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรเน้นที่กำรให้บริ กำรที่ค่อนข้ำงไม่จำกัด
ดังจะเห็ นได้จำกกำรที่พระรำชกฤษฎี กำเงินสวัสดิกำรว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
ไม่ได้กำหนดชุดสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐำนในระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรและเป็ นระบบ
ที่รัฐบำลให้เงินอุดหนุนแบบปลำยเปิ ด (open-ended subsidy) นอกจำกนี้ ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำรไม่กำหนดให้ผไู ้ ด้รับสิ ทธิ ประโยชน์มีส่วนร่ วมจ่ำย ณ จุดรับบริ กำร (co-payment) ดังเช่น
ที่เคยกำหนดไว้ในหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ19 และไม่ได้กำหนดให้ขำ้ รำชกำรต้องมีส่วนร่ วม
จ่ำยค่ำประกันตนเหมือนดังเช่นระบบประกันสังคม20 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐำนของ
ระบบประกันสุ ขภำพอื่ นๆที่ จดั โดยรั ฐบำล21 ถื อว่ำระบบสวัสดิ กำรรั กษำพยำบำลข้ำรำชกำรเป็ น
ระบบประกันสุ ขภำพที่ให้สวัสดิกำรกว้ำงขวำงที่สุดในประเทศ (จิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์ 2544: 49)

18

หลังจำกนี้ จะเรี ยกว่ำระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
กำรจ่ำยร่ วมในระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำเท่ำกับ 30 บำทต่อครั้งทั้งในกรณี ผปู ้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ต่อมำรัฐบำลได้ยกเลิก
กำรเรี ยกเก็บค่ำจ่ำยร่ วม 30 บำทใน พ.ศ. 2549 อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลปั จจุบนั มีแนวนโยบำยจะให้ผรู ้ ับบริ กำรมีส่วนร่ วมจ่ำยดังเช่นเดิม
20
อย่ำงไรก็ตำม อำจกล่ำวได้วำ่ ข้ำรำชกำรไทยมีส่วนร่ วมจ่ำยแบบแอบแฝง เนื่ องจำกข้ำรำชกำรเป็ นกลุ่มอำชี พที่ได้รับเงินเดือนและ
19

ค่ำตอบแทนในกำรทำงำนที่ต่ำกว่ำกลุ่มอำชี พอื่นที่มีคุณวุฒิและกำรศึกษำใกล้เคียงกัน
21

ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ
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แผนภูมิที่ 4.10
รำยจ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรประจำปี งบประมำณ 2536-2554
ล้ำนบำท
70,000

61,844

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

9,807

10,000
2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

-

หมำยเหตุ: 1. รำยจ่ำยประเภทค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลเริ่ มปรำกฏอยูเ่ อกสำรงบประมำณตั้งแต่
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2545 โดยก่อนปี งบประมำณ พ.ศ. 2545 ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลจะรวมอยูใ่ น
เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของรัฐ
2. รำยจ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลนี้ได้รวมรำยจ่ำยจำกเงินคงคลังเข้ำไปด้วย
ที่มำ: งบประมำณโดยสังเขปและกรมบัญชีกลำง

แผนภูมิที่ 4.11
อัตรำกำรขยำยตัวของ CSMBS และอัตรำกำรขยำยตัวของงบประมำณรำยจ่ำย

หมำยเหตุ: งบประมำณรำยจ่ำยรวมงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมด้วย
ที่มำ: งบประมำณโดยสังเขปและกรมบัญชีกลำง
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จำกแผนภูมิที่ 4.10 จะเห็นว่ำ รำยจ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรมีกำรขยำยตัวที่เร็ วมำก
จำก 8,500 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2535 มำเป็ น 61,844 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2554 หรื อ
ขยำยตัวกว่ำ 7 เท่ำ คิดเป็ นอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี ในขณะที่อตั รำกำรขยำยตัวของ
งบประมำณรำยจ่ำยเฉลี่ยในช่ วงระยะเวลำเดียวกันเท่ำกับร้อยละ 9 ต่อปี ทั้งนี้ ค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
อัตรำกำรขยำยตัวของรำยจ่ำย CSMBS และอัตรำกำรขยำยตัวของงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปี
ได้น ำมำแสดงในแผนภู มิ ที่ 4.11 โดยพบว่ำ สำมำรถแบ่ ง ช่ ว งเวลำออกได้เ ป็ น 3 ช่ ว งย่อ ยตำม
แนวโน้มของค่ำสถิติ กล่ำวคือ ช่วงก่อนปี งบประมำณ 2546 ช่วงปี งบประมำณ 2546-2551 และช่วง
หลังปี งบประมำณ 2551 ดังนี้
ตารางที่ 4.11
อัตรำกำรขยำยตัวของ CSMBS และอัตรำกำรขยำยตัวของงบประมำณรำยจ่ำยแยกตำมช่วงเวลำ

ปี งบประมาณ
2536-2545
2546-2551
2551-2554

อัตราการขยายตัวของ
งบประมาณรายจ่ าย
(ร้ อยละ)
8.8
8.6
10.28

อัตราการขยายตัวของรายจ่ าย
CSMBS
(ร้ อยละ)
8.8
20.7
4.03

ที่มำ: จำกกำรคำนวณของผูว้ จิ ยั

จำกตำรำงที่ 4.11 ในช่วงระหว่ำงปี งบประมำณ 2536-2545 งบประมำณรำยจ่ำยและรำยจ่ำย
CSMBS มีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ยเท่ำกันที่ร้อยละ 8.8 ต่อปี ในขณะที่ช่วงระหว่ำงปี 2546-2551 เป็ น
ช่วงที่อตั รำกำรขยำยตัวของรำยจ่ำย CSMBS สู งกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของงบประมำณรำยจ่ำยกว่ำ
สองเท่ำ แสดงถึงควำมเสี่ ยงและภำระทำงกำรคลังในระยะยำวหำกไม่สำมำรถควบคุมกำรขยำยตัว
ของระบบ CSMBS ได้ และจะส่ งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเงิ น
ของรัฐบำลเพื่อพัฒนำประเทศด้วย กำรขยำยตัวอย่ำงไร้ กำรควบคุ มของรำยจ่ำย CSMBS ในช่ วงเวลำ
ดังกล่ำวนำไปสู่ แนวคิดกำรปรับปรุ งและปฏิรูประบบ CSMBS เพื่อลดภำระทำงกำรคลังทั้งในระยะ
เฉพำะหน้ำและในระยะยำว เช่น กำรนำระบบกำรวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups หรื อ
DRGs) ส ำหรั บ กำรจ่ ำ ยค่ ำ รั ก ษำพยำบำลผูป้ ่ วยในซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรคที่ มี อำกำรซับ ซ้ อนและ
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่สูง รวมไปถึงกำรปรับปรุ งบัญชียำหลักเพื่อลดกำรใช้ยำนำเข้ำจำก
ต่ ำ งประเทศที่ มี ร ำคำแพง กำรมี ร ะบบตรวจสอบที่ เ ข้ม ข้น มำกขึ้ น รวมทั้ง ควำมพยำยำมของ

4-31
กรมบัญชี กลำงในกำรเสนอแนวคิดกำรปฏิรูประบบ CSMBS ในระยะยำว ทั้งนี้ อัตรำกำรขยำยตัว
ของรำยจ่ำย CSMBS เริ่ มชะลอตัวลงอย่ำงเห็ นได้ชัดภำยหลังปี งบประมำณ 2551 ซึ่ งสะท้อนถึ ง
ควำมพยำยำมจำกภำครัฐในกำรดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อควบคุมกำรขยำยตัวของระบบ CSMBS
ภาระทางการคลังระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
ดังที่ ได้กล่ ำวในตอนต้น ระบบ CSMBS เป็ นระบบกำรประกันสุ ข ภำพที่ มี
ลักษณะพิเศษ กล่ำวคื อ รั ฐบำลรั บผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดโดยอำศัยเงิ นรำยได้แผ่นดิ นผ่ำนกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และหำกงบประมำณที่จดั สรรให้แก่ระบบ CSMBS มีไม่เพียงพอ
กรมบัญชี กลำงสำมำรถใช้เงิ นคงคลังเพื่ออุ ดหนุ นรำยจ่ำยค่ำรั กษำพยำบำลได้โดยไม่จำกัดตำมที่
พระรำชบัญญัติเงิ นคงคลัง พ.ศ. 2491 ได้บญ
ั ญัติไว้22 ตำรำงที่ 4.12 แสดงสัดส่ วนของรำยจ่ำ ย
CSMBS ที่จ่ำยจำกเงินคงคลัง พบว่ำ ในช่วงหลังวิกฤติปี 2540 งบประมำณที่รัฐบำลจัดสรรให้กบั ระบบ
CSMBS มีแนวโน้มหดตัวลงจำก 18,500 ล้ำนบำทในปี 2541 เป็ น 15,500 และ 16,000 ล้ำนบำทในปี
2542 และ 2543 ตำมลำดับ ซึ่ งในช่ วงที่งบประมำณของระบบ CSMBS หดตัวนั้น รำยจ่ำยของ
CSMBS ที่จ่ำยจำกเงินคงคลังคิดเป็ นสัดส่ วนกว่ำร้อยละ 20 ของรำยจ่ำยทั้งหมด และสัดส่ วนนี้ ลดลง
เหลือ 0 ในปี 2544 และ 2545 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่งบประมำณที่จดั สรรให้แก่ระบบ CSMBS กลับเข้ำสู่
ระดับก่อนวิกฤติ
สัดส่ วนของรำยจ่ำย CSMBS ที่จ่ำยจำกเงินคงคลังเริ่ มมีแนวโน้มสู งขึ้นตั้งแต่
ปี งบประมำณ 2546 เป็ นต้นมำ และได้เพิ่มขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องในอัตรำเร่ ง โดยในปี 2549 สัดส่ วนของ
รำยจ่ำย CSMBS ที่ จ่ำยจำกเงิ นคงคลังเท่ำกับร้ อยละ 0.86 ของรำยจ่ำยทั้งหมด และสัดส่ วนดังกล่ ำว
ค่อยๆ ลดลงจนเหลือเท่ำกับ 0 อีกครั้งในปี งบประมำณ 2554

22

มำตรำ 7 แห่ งพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 บัญญัติวำ่ “ในกรณี ต่อไปนี้ ให้สงั่ จ่ำยเงินจำกบัญชี เงินคงคลังบัญชี ที่ 2 หรื อ
คลังจังหวัด หรื อคลังอำเภอได้ก่อนที่มีกฎหมำยอนุญำตให้จ่ำย คือ (1) รำยกำรจ่ำยที่มีกำรอนุญำตให้จ่ำยเงินได้แล้ว ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ แต่เงินที่ต้ งั ไว้มีจำนวนไม่พอจ่ำยและพฤติกำรณ์เกิดขึ้นให้มีควำมจำเป็ นต้องจ่ำยโดยเร็ ว...”
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ตารางที่ 4.12
รำยจ่ำยของระบบ CSMBS แยกตำมแหล่งเงิน

ปี งบประมำณ

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร
(ล้ำนบำท)

2541
18,500
2542
15,500
2543
16,000
2544
18,500
2545
18,000
2546
18,000
2547
17,000
2548
18,000
2549
20,000
2550
30,000
2551
38,700
2552
48,600
2553
48,500
2554
62,000
ที่มำ: งบประมำณโดยสังเขป และกรมบัญชีกลำง

กำรใช้จ่ำยจำก
เงินคงคลัง
(ล้ำนบำท)

รำยจ่ำย CSMBS
ทั้งหมด
(ล้ำนบำท)

4,700
3,200
4,000
82
0
2,220
9,100
10,864
17,140
16,724
16,423
12,672
13,898
0

23,200
18,700
20,000
18,582
18,000
20,220
26,100
28,864
37,140
46,724
55,123
61,272
62,398
61,844

สัดส่วนของเงินคง
คลังต่อรำยจ่ำย
CSMBS ทั้งหมด
(ร้อยละ)
0.25
0.21
0.25
0.00
0.00
0.12
0.54
0.60
0.86
0.56
0.42
0.26
0.29
0.00

จะเห็ นได้ว่ำในช่ วงเวลำที่รำยจ่ำย CSMBS มีอตั รำกำรขยำยตัวที่สูงนั้น เป็ น
ช่วงที่มีกำรจ่ำยเงินจำกเงินคงคลังในสัดส่ วนที่สูงด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่ำกำรให้เงินอุดหนุ นแบบ
ปลำยเปิ ดต่อระบบ CSMBS นั้นเป็ นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้ำงที่สำมำรถนำไปสู่ ควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังได้
ทั้งนี้ ถ้ำเทียบกับกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติซ่ ึ งได้รับงบประมำณเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำล
เพื่อใช้สำหรับกำรบริ หำระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำในวงเงิ นที่ แน่ นอนในแต่ละปี พบว่ำ
ควำมสำมำรถของรัฐบำลในกำรจำกัดภำระและควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังอันเกิดจำกกำรขยำยตัวของ
ระบบ CSMBS เป็ นไปอย่ำงจำกัด เนื่ องจำกกำรให้กำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรถือเป็ นภำระตำม
กฎหมำยที่รัฐบำลไม่สำมำรถปฏิเสธกำรให้เงินอุดหนุ นค่ำรักษำพยำบำลแก่ผมู ้ ีสิทธิ และผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ได้
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นอกจำกนี้ วิธีกำรจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลของระบบ CSMBS เป็ นแบบจ่ำยตำมที่
สถำนพยำบำลเรี ยกเก็บ (Fee for Service)23 โดยผูใ้ ช้สิทธิ ไม่ตอ้ งร่ วมจ่ำยหรื อร่ วมประกันตนนั้น
ก็นำมำสู่ ปัญหำ Moral Hazard ถึงสองชั้น กล่ำวคือ ในส่ วนของผูบ้ ริ กำรจะเกิดแรงจูงใจในกำรใช้ยำ
และกำรรักษำ ที่มีรำคำแพงโดยที่ไม่จำเป็ น ซึ่ งคนไข้ไม่สำมำรถปฏิ เสธได้เนื่ องจำกผูใ้ ห้บริ กำรทำง
กำรแพทย์มีขอ้ มูลที่เหนื อกว่ำ (Hsiao and Heller 2006: 6) และสำหรับในส่ วนของคนไข้น้ นั มี
แนวโน้มที่จะไม่ดูแลตัวเอง เนื่ องจำกมีประกันสุ ขภำพที่คุม้ ครองอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยเงิน
ค่ำรั กษำพยำบำลตำมที่ สถำนพยำบำลเรี ยกเก็บ ยังนำมำสู่ ปัญหำกำรทุ จริ ตในรู ป แบบต่ำง ๆ เช่ น
กำรเวียนเข้ำรับยำรักษำโรคเรื้ อรังที่มีรำคำแพงในสถำนพยำบำลหลำยแห่ ง เข้ำรับกำรรักษำโรคเรื้ อรัง
ในสถำนพยำบำลหลำยแห่ งในเวลำใกล้เคียงกัน ซึ่ งโรคเรื้ อรังดังกล่ำวเป็ นโรคที่ตอ้ งใช้ยำที่มีรำคำ
สู งในกำรรักษำและต้องจ่ำยยำเป็ นจำนวนมำกต่อกำรเข้ำพบแพทย์หนึ่ งครั้ง หรื อกำรสั่งจ่ำยยำใน
ปริ มำณที่มำกเกินควำมจำเป็ น24 เป็ นต้น
ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ ำ วมำ ปั จ จัย ทำงด้ำ นโครงสร้ ำ งทำงกำรเงิ นของระบบ CSMBS
ส่ งผลให้ระบบ CSMBS เป็ นระบบประกันสุ ขภำพที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภำระและควำมเสี่ ยง
ทำงกำรคลังค่อนข้ำงมำก โดยในระดับจุลภำคนั้นเกิดจำกปั ญหำ double moral hazard ทั้งทำงด้ำน
ผูใ้ ช้สิทธิ และสถำนพยำบำล และระดับมหภำคอันเกิดจำกกำรที่ระบบ CSMBS เป็ นระบบปลำยเปิ ด
นอกจำกนี้ แนวทำงกำรปฏิ บตั ิ ที่ผ่ำนมำ กรมบัญชี กลำงในฐำนะผูค้ วบคุ มกำรเบิ กจ่ำยเงิ นสวัสดิ กำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเบิ กจ่ำยว่ำเป็ นไปตำมกฎหมำย
และระเบียบกำรเบิกจ่ำยหรื อไม่ แต่ไม่ได้ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพของกำรเบิกจ่ำยนั้น ๆ25
กำรริ เริ่ มระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (ระบบ UC) ในช่วงทศวรรษที่
ผ่ำนมำเป็ นกำรขยำยจุดอ่อนในเชิ งโครงสร้ำงของระบบ CSMBS ให้สำมำรถมองเห็นชัดเจนเป็ น
รู ปธรรมมำกขึ้น ระบบ UC เป็ นระบบที่ใช้เงิ นอุดหนุ นทั้งหมดจำกระบบงบประมำณเช่ นเดี ยวกับ
ระบบ CSMBS และสถำนพยำบำลที่ให้บริ กำรก็เป็ นสถำนพยำบำลของรัฐดังเช่นในระบบ CSMBS
สิ่ ง ที่ ระบบ UC ต่ ำงจำกระบบ CSMBS คื อระบบ UC เป็ นระบบประกันสุ ขภำพที่ รัฐบำลให้เงิ น
อุดหนุ นแบบปลำยปิ ด (close-ended subsidy) โดยในแต่ละปี รั ฐบำลจะจัดสรรงบประมำณให้
23

สำหรับผูป้ ่ วยในนั้น ระบบ CSMBS จะจ่ำยตำมที่สถำนพยำบำลเรี ยกเก็บ โดยใช้ระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วมเป็ นตัวปรับปรุ งค่ำ
รักษำพยำบำลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขปั ญหำกำรเรี ยกเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยในเป็ นจำนวนที่สูงเกินไป
24
หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ ประจำวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554
25
ในระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร กำรให้กำรรักษำพยำบำลขึ้นอยูก่ บั กำรวินิจฉัยของแพทย์ โดยไม่ได้กำหนดชุดสิ ทธิ
ประโยชน์พ้นื ฐำนไว้อย่ำงชัดเจน
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กองทุ นหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ เท่ำกับอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวที่ คณะรั ฐมนตรี อนุ มตั ิ คูณด้วย
ประมำณกำรจำนวนผูม้ ีสิทธิ ในระบบ UC และกองทุนหลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติจะดำเนิ นกำร
จ่ ำ ยเงิ น เหมำจ่ ำ ยรำยหั ว ให้ แ ก่ ส ถำนพยำบำลตำมจ ำนวนผู ้มี สิ ทธิ ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ก ั บ
สถำนพยำบำลนั้น ๆ โดยโครงสร้ำงทำงกำรเงินประเภทนี้ ควำมเสี่ ยงทำงด้ำนกำรเงินทั้งหมดจะตก
อยู่ที่สถำนพยำบำลที่เข้ำร่ วมโครงกำร ถ้ำหำกอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวที่ได้รับนั้นไม่สำมำรถครอบคลุ ม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริ กำรรักษำพยำบำลได้
กำรดำเนิ นระบบประกันสุ ขภำพแห่ งชำติของไทยนั้น เป็ นกำรเริ่ มต้นโดยที่
ไม่ได้มีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมทำงด้ำนกำรเงิ นมำก่อนหน้ำ เห็นได้จำกงบประมำณที่จดั สรรให้กบั
ระบบหลัก ประกัน สุ ข ภำพถ้วนหน้ำ ในปี งบประมำณ 2545 ซึ่ งเป็ นปี แรกที่ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรเต็ม
โครงกำร ทั่ว ประเทศนั้น เท่ ำ กับ 53,726.8 ล้ำ นบำท โดยแยกเป็ นงบประมำณของส ำนัก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข 29,588.8 ล้ำนบำท เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุ ขภำพ 22,138 ล้ำนบำท
และค่ำใช้จ่ำยหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ 2,000 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดเป็ นอัตรำเพิ่มเพียงร้อยละ 15 จำก
งบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ขและเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุ ขภำพใน
ปี งบประมำณ 2544 เท่ำนั้น26 ทั้งนี้ วิโรจน์ ณ ระนอง (2548: 1) ได้คำนวณว่ำอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวที่
รัฐบำลจัดสรรให้กบั กองทุนหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำต่ ำกว่ำอัตรำเหมำจ่ำยที่ ควรจะเป็ นตำม
หลัก วิช ำกำร โดยในงบประมำณ 2544-2547 งบประมำณที่ ไ ด้รับกำรจัดสรรส ำหรับโครงกำร
หลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติต่ำกว่ำที่ควรจะเป็ นถึงประมำณ 16,000-41,000 ล้ำนบำท27
ด้วยเงิ นอุ ดหนุ นอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวในระบบ UC ที่ ต่ ำกว่ำที่ ควรจะเป็ น และ
สถำนพยำบำลได้รับเงินอุดหนุ นไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริ กำรผูม้ ีสิทธิ ในระบบ UC ทำ
ให้เกิ ดกำรอุดหนุ นไขว้ขำ้ มระบบ (cross financing) กล่ ำวคื อ สถำนพยำบำลของรั ฐเรี ยกเก็ บเงิ น
ค่ำรั กษำพยำบำลข้ำรำชกำรและผูอ้ ำศัยสิ ทธิ์ มำกเกิ นจริ งเพื่อนำเงิ นมำอุ ดหนุ นกำรรั กษำผูป้ ่ วยใน
ระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (วิโรจน์ ณ ระนอง 2548: 3; see also Hsiao and Heller 2006:
22) ซึ่ งคำกล่ ำวอ้ำงนี้ สำมำรถยืนยันได้โดยแผนภูมิที่ 4.10 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ำรำยจ่ำยของระบบ
CSMBS เริ่ มมีอตั รำกำรขยำยตัวที่สูงขึ้นในปี งบประมำณ พ.ศ. 2546 ซึ่ งเป็ นเวลำเดียวกับที่รัฐบำลเริ่ มใช้
26

ก่อนปี ประมำณ 2544 งบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ขจะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของโรงพยำบำลในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ขทัว่ ประเทศ เมื่อมีกำรดำเนิ นโครงกำรหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ งบประมำณของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเดิมบำงส่ วนได้ถูกจัดสรรให้แก่ระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ และสถำนพยำบำลของรัฐบำลจะ
ได้รับเงินเหมำจ่ำยรำยหัวจำกกองทุนประกันสุขภำพแห่ งชำติแทน
27
ขึ้นอยูก่ บั สมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณ
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นโยบำยหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำทัว่ ประเทศ28 และเมื่ออัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวของระบบ UC ได้
เพิ่มสู งขึ้น ก็ทำให้รำยจ่ำยของระบบ CSMBS มีอตั รำกำรขยำยตัวที่ชะลอตัวลงในระยะต่อมำ
นอกจำกปั ญหำทำงด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงิ นของระบบ CSMBS แล้ว ยังมี
ปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อภำระและควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังของระบบ CSMBS ที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำ
ในที่น้ ี เช่น กำรเคลื่อนตัวเข้ำสู่ สังคมผูส้ ู งอำยุ (Aging society) ของประเทศไทย โดยพิจำรณำจำก
ประมำณกำรอัตรำกำรพึ่งพิงของผูส้ ู งอำยุต่อประชำกรวัยทำงำนมีแนวโน้มสู งขึ้น29 (แผนภูมิที่ 4.12)
อัตรำกำรพึ่ ง พิ ง เริ่ ม แสดงแนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นอย่ำ งชัดเจนตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2550 อัตรำกำรพึ่ ง พิ ง ของ
ผูส้ ู งอำยุที่สูงขึ้นจะก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังจำกระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลในระยะยำว
ได้ เนื่ องจำกระบบสวัสดิ กำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรให้ควำมคุม้ ครองครอบคลุ มถึ งข้ำรำชกำร
บำนำญและบิ ดำมำรดำของข้ำรำชกำร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ี อำยุเกิ น 60 ปี คนกลุ่ มนี้ ในปั จจุ บนั มี
จำนวนประมำณกว่ำร้อยละ 40 ของผูม้ ีสิทธิ์ ท้ งั หมด และยังเป็ นกลุ่มคนที่ตอ้ งกำรกำรรักษำพยำบำล
ที่มำกที่สุดและมี รำคำแพงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอำยุอื่น ๆ ในระบบ (Hsiao and Heller 2006: 19)
ดังปรำกฏตำมตำรำงที่ 4.13
แผนภูมิที่ 4.12
อัตรำกำรพึ่งพิงของผูส้ ู งอำยุต่อประชำกรวัยทำงำน 100 คน
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ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
28

รัฐบำลเริ่ มทดลองใช้ระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำเมื่อต้นปี งบประมำณ 2545 และบังคับใช้ครอบคลุมทัว่ ประเทศกลำง
ปี งบประมำณ 2545 แต่ระบบต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวสำหรับกำรอุดหนุนไขว้ขำ้ ม ดังนั้นผลจึงปรำกฏเต็มที่ในปี งบประมำณ 2546
29
อัตรำกำรพึ่งพิงของผูส้ ู งอำยุต่อประชำกรวัยทำงำนคิดจำกสัดส่ วนจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไปต่อจำนวนประชำกรที่อยูใ่ น
วัยทำงำน (อำยุ 15-59 ปี )
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ตารางที่ 4.13
สัดส่ วนจำนวนผูป้ ่ วยและสัดส่ วนค่ำรักษำพยำบำลแยกตำมช่วงอำยุ
2546
กลุ่มอายุ

2547

ค่ ารักษา
พยาบาล
4.34
1.73
 3 ปี
3-10 ปี
5.21
1.84
11-20 ปี
4.79
2.67
21-40 ปี
15.75
9.87
41-50 ปี
13.18
12.44
51-60 ปี
13.07
15.33
43.65
56.13
 60 ปี
รวม
100.0
100.0
ที่มำ: สำนักงำนกลำงสำรสนเทศบริ กำรสุขภำพ
ผู้ป่วย

ผู้ป่วย
3.98
5.09
4.39
14.44
13.02
13.50
45.59
100.0

ค่ ารักษา
พยาบาล
1.57
1.76
2.56
8.79
11.82
15.44
58.06
100.0

ผู้ป่วย
4.35
5.13
4.40
13.25
12.88
13.62
46.36
100.0

หน่วย: ร้อยละ
2548
ค่ ารักษา
พยาบาล
1.67
1.71
2.40
8.00
11.94
15.60
58.68
100.0

ทั้ง นี้ เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ม เข้ำ สู่ สั ง คมสู ง อำยุ ผูม้ ี สิ ท ธิ์ ในระบบ
สวัสดิ กำรที่ อยู่ในกลุ่มช่ วงอำยุ 60 ปี ขึ้นไปก็จะมีจำนวนมำกขึ้นอย่ำงหลี กเลี่ ยงไม่ได้ นอกจำกนี้
อำยุขยั โดยเฉลี่ยของประชำกรไทยสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ประมำณกำรว่ำในปี พ.ศ. 2563 อำยุขยั เฉลี่ย
ของประชำกรไทยจะเท่ ำ กั บ 81 ปี (แผนภู มิ ที่ 4.13) ดัง นั้ น กำรเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำ ง
ประชำกรศำสตร์ จะส่ งผลต่อภำพรวมฐำนะกำรคลังในระยะยำวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
แผนภูมิที่ 4.13
อำยุขยั โดยเฉลี่ยของประชำกรไทย
82
80

อายุ(ปี )

78
76
74
72
70
68
66
64
2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562

ปี พ.ศ.

ที่มำ: สำนักนโยบำยกำรออมและกำรลงทุน สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
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กำรที่ระบบ CSMBS ไม่จำกัดกำรรักษำพยำบำลชั้นต้นที่สถำนพยำบำลระดับ
ปฐมภู มิ ก็ เป็ นอี ก ปั จจัย หนึ่ ง ที่ ท ำให้ต้น ทุ นกำรรั ก ษำพยำบำลของระบบ CSMBS สู ง กว่ำ ระบบ
ประกันสุ ขภำพโดยรัฐระบบอื่น ๆ ทั้งนี้ ข้ำรำชกำรเป็ นกลุ่มอำชี พที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม
รวมไปถึงควำมคำดหวังต่อคุณภำพชี วิตที่สูงกว่ำกลุ่มอำชี พอื่น ๆ โดยเฉลี่ย อีกทั้งส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่
อำศัยอยูใ่ นเมือง ดังนั้น ข้ำรำชกำรและครอบครัวจึงมีแนวโน้มที่จะเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ขนำดใหญ่ เช่ น โรงเรี ยนฝึ กหัดแพทย์และโรงพยำบำลประจำจังหวัด ซึ่ งมีตน้ ทุนกำรบริ กำรที่สูง
กว่ำ สถำนพยำบำลปฐมภู มิ แ ละทุ ติย ภู มิ ทั้ง ๆ ที่ อำกำรเจ็ บ ป่ วยบำงอำกำรไม่ จำเป็ นต้อ งเข้ำ รั บ
กำรรักษำที่โรงพยำบำลขนำดใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรำยของผูป้ ่ วยนอก จงกล เลิ ศเธี ยรดำรง
และวิโรจน์ ตั้งเจริ ญเสถียร (2542: ตำรำงที่ 3.5) ได้ทำกำรสำรวจอัตรำค่ำรักษำพยำบำลต่อครั้งแยก
ตำมระดับสถำนพยำบำล พบว่ำอัตรำค่ำรักษำพยำบำลเฉลี่ ยผูป้ ่ วยนอกของสถำนี อนำมัยเท่ำกับ 178
บำทต่อครั้ง ของโรงพยำบำลชุ มชนเท่ำกับ 262 บำทต่อครั้ง และของโรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลัย
1,503 บำทต่อครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจำกบุคลำกรของสถำนพยำบำลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิเป็ นแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชำญ เฉพำะด้ำน ทำให้ตน้ ทุนค่ำบริ กำรสู งกว่ำสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิ
นอกจำกนี้ กำรตีควำมตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ ยวกับกำร
รั ก ษำพยำบำล พ.ศ. 2523 ซึ่ ง มำตรำ 4(1) ได้ระบุ ว่ำ ค่ ำรั ก ษำพยำบำล คื อ ค่ ำ ดำเนิ นกำรในกำร
บำบัดรักษำโรค ทำให้ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลนี้ ครอบคลุมเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำโรค
(Curative care) และค่ำตรวจสุ ขภำพประจำปี ของตัวข้ำรำชกำรเท่ำนั้น ทั้งๆที่ กิจกรรมในกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพ30 (Health promotion) และป้ องกันโรค (Preventive care) ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรรักษำโรค โดยเฉพำะโรคที่สำมำรถป้ องกันได้ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
โรคเรื้ อรังต่ำงๆ และโรคจิตเวช เป็ นต้น (ปรี ดำ แต้อำรักษ์และคณะ 2543: 19-21 และนวลอนันต์
ตันติเกตุ และคณะ 2541: 1)
อย่ำงไรก็ดี แม้วำ่ ปั จจุบนั อัตรำกำรขยำยตัวของรำยจ่ำย CSMBS จะชะลอตัวลง
เท่ำกับร้อยละ 0 ต่อปี (ข้อมูลปี งบประมำณ 2554) โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรดำเนิ นมำตรกำรต่ำง ๆ
ของรัฐบำลในกำรควบคุมรำยจ่ำย CSMBS และกำรที่ระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำได้รับเงิน
อุดหนุ นอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวที่ สูง อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยทำงด้ำนโครงสร้ ำงทำงด้ำนกำรเงิ นและ
โครงสร้ำงทำงด้ำนอำยุของผูม้ ีสิทธิในระบบ CSMBS ยังคงเป็ นควำมเสี่ ยงทำงกำรคลังในระยะยำว

30

กำรส่งเสริ มสุขภำพ คือ “กระบวนกำรเพิ่มสมรรถนะให้คนเรำมีควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น ในกำรควบคุมปั จจัยที่เป็ นตัวกำหนดสุ ขภำพ
และเป็ นผลทำให้คนเรำมีสุขภำพดีข้ ึน” (นวลอนันต์ ตันติเกตุ และคณะ 2541: 5)

4-38
ที่ผำ่ นมำรัฐบำลได้พยำยำมดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อควบคุมกำรขยำยตัวของ
ระบบ CSMBS เมื่อต้นปี งบประมำณ 2544 รั ฐบำลโดยกรมบัญชี กลำงได้เริ่ มพัฒนำและจัดทำ
ฐำนข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ค่ ำ รั ก ษำพยำบำลในระบบ CSMBS โดยจุ ดมุ่ ง หมำยหลัก ของกำรพัฒ นำ
ฐำนข้อมู ล นี้ คื อ กำรเปลี่ ย นระบบกำรจ่ ำยค่ ำรั กษำพยำบำลผูป้ ่ วยในจำกระบบจ่ ำยตำมที่ เรี ยกเก็ บ
ย้อนหลัง (fee-for-service reimbursement) มำเป็ นกำรจ่ำยเงินด้วยระบบวินิจฉัยโรคร่ วม (DRGs) ซึ่ ง
ได้เริ่ ม ดำเนิ นกำรอย่ำงเต็ม รู ป แบบในเดื อนกรกฎำคม 2550 ทั้ง นี้ อัมมำร์ สยำมวำลำ และคณะ
(2550: IV) ได้แสดงควำมคิดเห็ นว่ำ ในระยะสั้ น ระบบนี้ อำจช่ วยชะลออัตรำกำรขยำยตัวของ
รำยจ่ำ ยค่ำ รัก ษำพยำบำลลงได้บำ้ ง แต่ ในระยะยำวกรมบัญชี กลำงจะต้องพยำยำม “ลดส่ วนต่ำง
ระหว่ำงอัตรำ (ค่ำรักษำพยำบำล) ต่อน้ ำหนักสัมพัทธ์ DRG ที่สถำนพยำบำลได้รับจำกสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร และจำกระบบประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (ถ้ำหำกต้องกำรจะควบคุ ม
อัตรำกำรขยำยตัวของรำยจ่ำยสวัสดิกำรรักษำพยำบำลให้ได้)”
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงิ นค่ำรั กษำพยำบำลผูป้ ่ วยในตำมระบบ DRGs ของ
กรมบัญชี กลำงไม่ได้มีกำรกำหนด global budget เพื่อควบคุมค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยในทั้งก้อนอีก
ชั้นหนึ่ ง นอกจำกนี้ ถึ งแม้ว่ำระบบ DRGs อำจช่ วยลดปั ญหำกำรเรี ยกเก็บค่ำรั กษำพยำบำลที่ สู ง
เกินไปได้ส่วนหนึ่ ง31 แต่ระบบ DRGs ไม่มีผลต่อกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยสำหรับผูป้ ่ วยนอกซึ่ งคิดเป็ น
สัดส่ วนเท่ำกับร้ อยละ 74 ของรำยจ่ำยในระบบสวัสดิ กำรทั้งหมด32 อี กทั้งพบว่ำ ตั้งแต่ปี 2545 ที่
กรมบัญชี กลำงเริ่ มทดลองใช้ระบบ DRGs ในกำรจ่ำยเงิ นค่ำรั กษำพยำบำล สัดส่ วนค่ำรักษำพยำบำล
ผูป้ ่ วยนอกต่ อค่ ำรั ก ษำพยำบำลผูป้ ่ วยในเพิ่ ม ขึ้ น อย่ำ งมี นัย สำคัญ (แผนภู มิ ที่ 4.14) ซึ่ ง สั ดส่ วนที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวสะท้อนถึ งกำรโอนย้ำยผูป้ ่ วยในไปเป็ นผูป้ ่ วยนอกเพื่อหลี กเลี่ ยงข้อจำกัดด้ำน
กำรใช้จ่ำยที่เกิดจำกระบบ DRGs

31

ระบบ DRGs กำหนดให้สถำนพยำบำลสำมำรถเบิกค่ำห้องพักและค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรคและอวัยวะเทียมได้
เต็มจำนวน แต่ค่ำยำ ค่ำตรวจ/วินิจฉัยโรค และค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์สำมำรถเบิกได้ร้อยละ 80 แล้วค่อยนำอีกร้อยละ 20 มำจัดสรร
จ่ำยเงินคืนสถำนพยำบำลอีกครั้งโดยกำรวิเครำะห์ตำมน้ ำหนักสัมพัทธ์
32
ข้อมูลค่ำรักษำพยำบำลประจำปี 2552
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แผนภูมิที่ 4.14
สัดส่ วนค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกเทียบกับค่ำรักษำพยำบำลทั้งหมดในระบบ CSMBS
หน่วย: ร้อยละ
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ที่มำ: กรมบัญชีกลำง

สำหรับค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอกที่ยงั คงใช้วิธีกำรจ่ำยเงินตำมที่สถำนพยำบำล
เรี ยกเก็บนั้น รัฐบำลได้เริ่ มใช้มำตรกำรควบคุ มให้กำรใช้สิทธิ เบิกยำเฉพำะยำที่อยู่ในบัญชี ยำหลัก
แห่งชำติยกเว้นกรณี จำเป็ น และยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมพิเศษที่สถำนพยำบำลเรี ยกเก็บจำกคลินิกพิเศษ
นอกเวลำรำชกำร รวมทั้งกำรจำกัดสิ ทธิ์ กำรเบิ กค่ ำห้องตำมจ ำนวนวันนอน และกำรงดกำรเบิ กจ่ ำย
ค่ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนยกเว้นกรณี จำเป็ น ซึ่ งได้เริ่ มดำเนิ นกำรตั้งแต่หลังวิกฤติ
เศรษฐกิ จปี 2540 (จิ รุตม์ ศรี รัตนบัลล์ 2541: 52-54) ทั้งนี้ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์และคณะได้
ค ำนวณค่ ำ ใช้จ่ ำ ยค่ ำ รั ก ษำพยำบำลข้ำ รำชกำรที่ ล ดลงในช่ ว ง 6 เดื อ นหลัง จำกกำรประกำศใช้
มำตรกำรเหล่ำนี้ พบว่ำ มำตรกำรเหล่ำนี้ ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับรำยจ่ำย
6 เดื อนก่อนหน้ำ (อ้ำงในจิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์ 2541: ตำรำงที่ 3.2) อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำวแล้ว
มำตรกำรต่ำง ๆ อำจไม่มีผลต่อกำรควบคุ มค่ำใช้จ่ำยรั กษำพยำบำลข้ำรำชกำรมำกนัก เช่ น แพทย์
มักให้ควำมช่วยเหลือผูป้ ่ วยโดยกำรรับรองควำมจำเป็ นในกำรจ่ำยยำนอกบัญชี ยำหลักแห่ งชำติ (จิรุตม์
ศรี รัตนบัลล์ 2541: ตำรำงที่ 3.3) เป็ นต้น ทั้งนี้ ในปี 2552 ค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอกในส่ วนที่เป็ นค่ำ
ยำได้ เ พิ่ ม ขึ้ นเป็ นร้ อ ยละ 80 ของค่ ำ รั ก ษำพยำบำลผู ้ป่ วยนอกทั้ง หมด ซึ่ งจำกกำรส ำรวจของ
กรมบัญชีกลำง พบว่ำ ประมำณร้อยละ 66 ของมูลค่ำยำทั้งหมดเป็ นกำรสั่งยำนอกบัญชี ยำหลัก33และ
ท ำให้สั ดส่ วนค่ ำ รั ก ษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอกต่ อค่ ำ รั ก ษำพยำบำลทั้ง หมดเพิ่ ม ขึ้ นอย่ำ งมี นัย ส ำคัญ
(แผนภูมิที่ 4.14)

33

หนังสื อพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 มีนำคม 2553
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ประมาณการภาระงบประมาณของระบบ CSMBS
จำกแผนภูมิที่ 4.13 พบว่ำ โครงสร้ ำงประชำกรของประเทศไทยเริ่ มเข้ำสู่ ภำวะ
สังคมผูส้ ู งอำยุ (Aging Society) โดยอำยุขยั เฉลี่ยของประชำกรไทยมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
ซึ่ งจะส่ งผลให้จำนวนประชำกรสู งอำยุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเท่ำตัวภำยในระยะเวลำ 20 ปี ข้ำงหน้ำ
กล่ำวคือ จำนวนประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี เพิ่มจำก 8.45 ล้ำนคนในปี 2556 เป็ น 17.98 ล้ำนคนใน
ปี 2576 ในขณะที่สัดส่ วนประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ต่อประชำกรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ
12 ในปี 2556 เป็ นร้อยละ 24 ในปี 2576 ส่ งผลให้อตั รำกำรพึ่งพิงของผูส้ ู งอำยุต่อประชำกรวัยทำงำน
มีแนวโน้มสู งขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว
ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงอำยุประชำกรดังกล่ำวมีผลในเชิ งกำรคลัง
ของระบบ CSMBS ใน 2 ลักษณะ กล่ำวคือ กำรที่ประชำกรมีอำยุขยั โดยเฉลี่ยสู งขึ้น ทำให้มีจำนวน
ประชำกรสู งอำยุเพิ่มขึ้น อีกทั้งผูส้ ู งอำยุยงั ต้องกำรกำรรักษำพยำบำลที่มำกกว่ำประชำกรวัยอื่นอีกด้วย
โดยที่ระบบ CSMBS เป็ นระบบที่มีสัดส่ วนผูส้ ู งอำยุต่อผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมดสู งกว่ำระบบประกันสุ ขภำพ
โดยรัฐอื่น ๆ เป็ นผลให้ระบบ CSMBS มีภำระค่ำใช้จ่ำยสู งขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี้ กำรที่
สัดส่ วนของประชำกรวัยทำงำนลดต่ ำลง มี ผลต่อกำรจัดเก็บรำยได้ของรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นแหล่ งเงิ น
สนับสนุนเพียงแหล่งเดียวของระบบ CSMBS
ทั้ง นี้ จำกฐำนข้อ มู ล กรมบัญ ชี ก ลำง พบว่ำ ในปี งบประมำณ 2554 ระบบ
CSMBS มี จำนวนผูม้ ี สิทธิ 1,891,153 คน และผูอ้ ำศัยสิ ทธิ 2,426,973 คน รวมทั้งสิ้ นผูม้ ีสิทธิ ใน
ระบบ CSMBS เท่ำกับ 4,318,126 ล้ำนคน34 หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนผูม้ ี สิทธิ ต่อผูอ้ ำศัยสิ ทธิ เท่ำกับ
1:1.28 สำหรับกำรประมำณภำระกำรคลังของระบบ CSMBS นั้น คณะผูว้ ิจยั ได้ทำกำรประมำณกำร
จำนวนผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมดในระบบ CSMBS ซึ่ งรวมถึงผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ดว้ ย กล่ำวคือ ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร
บำนำญและครอบครัว และได้คำนึงถึงปั จจัยกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุของประชำกรด้วย ดังนี้
1. จำนวนสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) และจำนวน
ข้ำ รำชกำรบ ำนำญ ปี 2554 เป็ นตัวเลขจริ งจำกฐำนข้อมูล กบข. และกรมบัญชี ก ลำง ตำมลำดับ
สำหรับกำรประมำณกำรจำนวนสมำชิก กบข. เป็ นไปตำมกำรประมำณกำรในหัวข้อ 4.3.4 (1) และ
ประมำณกำรจำนวนข้ำรำชกำรบำนำญเป็ นไปตำมกำรประมำณกำรในหัวข้อ 4.3.4 (2)

34

ฐำนข้อมูลเฉพำะผูท้ ี่ทำกำรลงทะเบียนเบิกจ่ำยตรง ซึ่ งคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 90 ของจำนวนผูม้ ีสิทธิ ในระบบ CSMBS
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2. จำนวนข้ำรำชกำรที่ไม่เป็ นสมำชิ ก กบข. และไม่ใช่ขำ้ รำชกำรบำนำญ
ในปี 2554 เท่ ำ กับ จำนวนข้ำ รำชกำรผูม้ ี สิ ท ธิ ท้ งั หมดหัก ด้วยจำนวนสมำชิ ก กบข. และจำนวน
ข้ำรำชกำรบำนำญ สำหรับกำรประมำณกำรข้ำรำชกำรประเภทนี้ สมมติให้มีจำนวนลดลงเรื่ อย ๆ
ปี ละจำนวนเท่ำ ๆ กันจนกระทัง่ เหลื อ 0 ในปี 2581 เนื่ องจำกข้ำรำชกำรที่ รับรำชกำรหลังปี 2540
จะต้องเข้ำเป็ นสมำชิก กบข. โดยภำคบังคับ
3. จ ำนวนผู้อ ำศัย สิ ท ธิ ป ระจ ำปี 2554 เป็ นข้อ มู ล จริ ง จำกฐำนข้อ มู ล
กรมบัญชี กลำง ซึ่ งแยกเป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรสและบุตร สำหรับกำรประมำณกำรผูอ้ ำศัยสิ ทธิ จะมี
ข้อสมมติ ฐำนคื อ ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ที่เป็ นบิ ดำมำรดำให้มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ที่เป็ นคู่สมรส
มีอำยุระหว่ำง 20-60 ปี และผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ที่เป็ นบุตรมีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี และใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงค์
ระหว่ำงจำนวนผูอ้ ำศัยสิ ทธิ แต่ละกลุ่ม (ช่วงอำยุ) ในระบบ CSMBS กับจำนวนประชำกรในแต่ละช่วงอำยุ
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ตารางที่ 4.14
ประมำณกำรจำนวนผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมดของระบบ CSMBS
หน่วย : คน
ผูม้ ีสิทธิ

1,167,004
1,150,616
1,158,737
1,169,204
1,175,817
1,180,657
1,186,140
1,192,097
1,192,898
1,193,097
1,193,994
1,192,147
1,188,020
1,181,178

450,781
482,164
523,550
565,116
606,848
648,730
690,745
732,883
775,126
817,418
859,779
902,200
944,646
987,125

ข้ำรำชกำรที่ไม่
ผูม้ ีสิทธิท้ งั หมด
เป็ นสมำชิก กบข.
273,368
263,243
253,118
242,993
232,868
222,743
212,618
202,493
192,368
182,243
172,118
161,993
151,868
141,743

1,891,153
1,896,023
1,935,406
1,977,313
2,015,533
2,052,131
2,089,503
2,127,473
2,160,392
2,192,758
2,225,891
2,256,339
2,284,535
2,310,046

บิดำมำรดำ

คู่สมรส

บุตร

ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
ทั้งหมด

1,113,655
1,162,271
1,213,163
1,262,979
1,323,655
1,386,134
1,445,663
1,504,933
1,571,877
1,640,830
1,706,905
1,776,583
1,846,102
1,922,173

565,516
567,824
569,518
571,064
571,768
572,281
572,622
571,758
569,063
565,964
562,339
558,121
553,653
548,667

847,171
839,091
832,065
825,667
818,012
810,072
803,439
800,705
801,161
801,766
804,830
808,288
812,229
815,265

2,526,342
2,569,186
2,614,746
2,659,710
2,713,435
2,768,488
2,821,724
2,877,396
2,942,101
3,008,560
3,074,073
3,142,992
3,211,984
3,286,105

รวมผูม้ ีสิทธิใน
ระบบ CSMBS
4,417,495
4,465,209
4,550,152
4,637,023
4,728,969
4,820,618
4,911,227
5,004,870
5,102,493
5,201,318
5,299,965
5,399,331
5,496,519
5,596,151
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2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567

สมำชิก กบข.

ข้ำรำชกำร
บำนำญ

ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
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ผูม้ ีสิทธิ
สมำชิก กบข.

1,029,600
1,072,045
1,114,481
1,156,846
1,199,191
1,241,452
1,283,653
1,325,723
1,363,700

ข้ำรำชกำรที่ไม่
ผูม้ ีสิทธิท้ งั หมด
เป็ นสมำชิก กบข.
131,618
121,493
111,368
101,243
91,118
80,993
70,868
60,743
50,618

2,335,233
2,362,295
2,388,543
2,409,446
2,432,450
2,454,310
2,474,157
2,494,900
2,512,547

บิดำมำรดำ

คู่สมรส

บุตร

ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
ทั้งหมด

1,995,277
2,064,356
2,133,531
2,206,288
2,271,862
2,336,715
2,402,401
2,463,092
2,516,994

543,134
538,629
533,883
528,497
523,653
518,143
513,197
508,649
504,744

820,790
823,770
827,189
831,023
835,253
841,561
845,297
848,943
852,496

3,359,201
3,426,755
3,494,603
3,565,807
3,630,768
3,696,419
3,760,896
3,820,685
3,874,234

รวมผูม้ ีสิทธิใน
ระบบ CSMBS
5,694,434
5,789,050
5,883,146
5,975,254
6,063,218
6,150,729
6,235,053
6,315,585
6,386,781
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2568
1,174,015
2569
1,168,758
2570
1,162,694
2571
1,151,357
2572
1,142,141
2573
1,131,865
2574
1,119,636
2575
1,108,435
2576
1,098,229
ที่มำ: คำนวณโดยนักวิจยั

ข้ำรำชกำร
บำนำญ

ผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
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จำกตำรำงที่ 4.14 จะเห็นได้วำ่ จำนวนผูม้ ีสิทธิ โดยรวมในระบบ CSMBS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่ำ งมี นัย สำคัญจำก 4,417,495 ล้ำ นคนในปี 2554 เป็ น 6,386,781 ล้ำนคนในปี 2576 และหำก
พิจำรณำแนวโน้มจำนวนผูม้ ีสิทธิ แต่ละกลุ่มแล้ว พบว่ำ จำนวนข้ำรำชกำรบำนำญและผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
ที่ เ ป็ นบิ ด ำมำรดำมี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น อย่ ำ งเห็ น ได้ชัด ในขณะที่ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ มี แ นวโน้ม ลดลง ซึ่ ง
สอดคล้องกับโครงสร้ ำงอำยุประชำกรที่กำลังเปลี่ ยนแปลงไปของประเทศไทย กำรประมำณกำร
ภำระทำงกำรคลังจำกระบบ CSMBS จะใช้ประมำณกำรผูม้ ีสิทธิ ท้ งั หมดคูณด้วยค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของ
ระบบ CSMBS35 ซึ่งมีกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้ อของภำคกำรรักษำพยำบำล36
แผนภูมิที่ 4.15
ประมำณกำรภำระทำงกำรคลังของระบบ CSMBS
ล้ำนบำท
113,986

120,000
100,000
80,000

62,075

60,000
40,000
20,000

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

0

ที่มำ: คำนวณโดยนักวิจยั

4.2.4 สวัสดิการสาหรับข้ าราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น37
อปท. มีกำรจัดสวัสดิกำรให้กบั บุคลำกรของตนเองในรู ปแบบต่ำงๆ เป็ นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยที่กำหนดรู ปแบบและหลักเกณฑ์ในกำรจัดสวัสดิกำร โดยสวัสดิกำร
ด้ำ นรั กษำพยำบำล จะเป็ นไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยเงิ นสวัสดิ กำรเกี่ ยวกับ
35

ระบบ CSMBS ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี 2556 เท่ำกับ 60,000 ล้ำนบำท คิดเป็ นค่ำรักษำพยำบำลต่อหัวเท่ำกับ
ดูวิธีประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้ อของภำคกำรรักษำพยำบำลได้ในเชิงอรรถที่ 7
37
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำรส่ งแบบสอบถำมไปยัง อปท. ต่ำงๆ ตำมจำนวนที่กำหนดโดยวิธีกำรของ Taro
Yamane รวบรวมแบบสอบถำมจำนวนอย่ำงน้อย 420 แห่ ง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของ อปท. ทั้งประเทศ (รำยละเอียดตำมที่กล่ำวไปแล้ว
ในบทที่ 1) โดยได้มีกำรส่ งแบบสอบถำมไปยัง อปท. จำนวน 770 แห่ ง และ ได้มี อปท. ที่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม
กลับมำจำนวน 62 จังหวัด คิดเป็ น อปท. 536 แห่ ง
36
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กำรรักษำพยำบำลของพนักงำนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งกฎหมำย
ดังกล่ำวครอบคลุมถึงพนักงำนส่ วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ ผูร้ ับบำนำญ นำยกและรองนำยกองค์กำร
บริ หำรส่ วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี เทศมนตรี นำยกเมืองพัทยำ ประธำนกรรมกำรบริ หำรองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบล (อบต.) และกรรมกำรบริ หำร อบต. ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่ำวได้กำหนดให้หลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรของพนักงำน อปท. มีควำมสอดคล้องกับกำรจัดสวัสดิกำรให้กบั ข้ำรำชกำรพลเรื อน
ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 ในขณะที่กำรจัดหำ
สวัสดิกำรของพนักงำนกรุ งเทพมหำนครได้มีกำรกำหนดให้เป็ นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำฯเช่นกัน
โดยกฎหมำยดังกล่ำวกำหนดให้สวัสดิกำรที่ได้รับครอบคลุมถึงเงินที่สถำนพยำบำลเรี ยกเก็บในกำร
รักษำพยำบำล ประกอบด้วย
(1) ค่ำยำ ค่ำเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
(2) ค่ำอวัยวะเทียม
(3) ค่ำบริ กำรทำงแพทย์
(4) ค่ำห้องและค่ำอำหำร
(5) ค่ำตรวจสุ ขภำพประจำปี
นอกจำกนี้ ยังกำหนดให้ผูม้ ีสิทธิ มีสิทธิ ได้รับเงิ นสวัสดิ กำรเกี่ ยวกับกำรรั กษำพยำบำล
สำหรับตนเองหรื อบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ทั้งประเภทผูป้ ่ วย
นอกหรื อผูป้ ่ วยใน ตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง
(2) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชนตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด ประเภทผูป้ ่ วยใน
(3) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชนที่มิใช่สถำนพยำบำล
ตำม (2) ประเภทผูป้ ่ วยใน เฉพำะกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิหรื อบุคคลในครอบครัวประสบอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั
หรื อมีควำมจำเป็ นรี บด่วน ซึ่ งหำกมิได้รับกำรรักษำพยำบำลในทันทีทนั ใดอำจเป็ นอันตรำยต่อชีวติ
(4) กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของเอกชนตำมที่กระทรวงกำรคลัง
กำหนด ประเภทผูป้ ่ วยนอก เป็ นครั้งครำว เพรำะเหตุที่สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรมีควำมจำเป็ นต้อง
ส่ งตัวให้แก่สถำนพยำบำลของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นสถำนพยำบำลของเอกชนตำมพระรำช
กฤษฎีกำนี้หรื อไม่ก็ตำม

4-46
โดยผลจำกแบบสอบถำมที่ได้รับจำก อปท. จำนวน 536 แห่ ง 60 จังหวัด พบว่ำ อปท.
มีกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุ ขให้กบั บุคลำกรของตนเองในช่วง 3 ปี งบประมำณ
ที่ผำ่ นมำคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่อหัวคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 19,206 บำทต่อคนต่อปี
ตารางที่ 4.15
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุ ขของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมำณ 2552 – 2554

รวม
จำนวนคน
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว

2552
3,798,810,573
241,974
15,699

2553
5,328,684,011
257,278
20,712

หน่วย: บำท
2554
5,550,461,172
261,742
21,206

ที่มำ: แบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำก อปท. 536 แห่ง

อย่ำงไรก็ดี ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสวัสดิกำรให้พนักงำนของ อปท. ได้กำหนด
สิ ทธิ ในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลให้ครอบคลุมถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรตำมกฎหมำยไม่เกิน
3 คน ดังนั้นจำนวนผูร้ ับสิ ทธิ ที่ได้รับจำกแบบสอบถำมในครั้งนี้ จึงครอบคลุมถึงกลุ่มคนดังกล่ำวด้วย
ดังนั้นในกำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ั บสิ ทธิ ในอนำคต จึงได้ทำกำรประมำณกำรจำนวนพนักงำน
ของ อปท. ขึ้นก่อน โดยอำศัยข้อมูลจริ งจำกปี 2547 และปรับเพิ่มขึ้นปี ละร้อยละ 3.8 ตำมแนวโน้ม
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำทำงำนในภำครัฐ จำกรำยงำนสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรปี 2554
ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ จำกนั้นกำหนดให้มีอตั รำกำรอำศัยสิ ทธิ ต่อพนักงำนท้องถิ่นเท่ำกับ 1.28
ตำมสัดส่ วนกำรรับสิ ทธิ ค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร เพื่อใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณ
นอกจำกนี้ ในกำรประมำณกำรภำระงบประมำณไปใน 20 ปี ข้ำงหน้ำ ได้ใช้อตั รำค่ำใช้จ่ำย
ต่อหัวที่คำนวณได้จำกแบบสอบถำมของ อปท. และนำมำคูณกับจำนวนผูม้ ีสิทธิ ตำมข้อมูลปี ฐำน
โดยก ำหนดให้ สั ด ส่ ว นจ ำนวนพนัก งำนและผู ้อ ำศัย สิ ท ธิ ร วมต่ อ จ ำนวนประชำกรคงที่ ต ลอด
กำรประมำณกำรที่ร้อยละ 0.74 ตำมข้อมูลปี ฐำน ทั้งนี้ ในกำรประมำณกำร พบว่ำอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อ
หัวจะเพิ่มขึ้นจำกประมำณ 21,566 บำท/คน/ปี ในปั จจุบนั เป็ น 29,570 บำท/คน/ปี ในปี 2576 และ
ภำระทำงด้ำนงบประมำณรวมสำหรั บกำรจัดสวัสดิ กำรนี้ จะเพิ่มขึ้ นจำก 10,756 ล้ำนบำท เป็ น
16,038 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึ้น ของค่ำใช้จ่ำยต่อหัว (กำหนดให้เปลี่ยนแปลงตำมอัตรำเงินเฟ้ อของ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุ ขในระยะยำว) และกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนผูม้ ีสิทธิได้รับสวัสดิกำร
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แผนภูมิที่ 4.16
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลพนักงำน อปท.
ปี งบประมำณ 2555 - 2576
ล้ านบาท

บาท

25,000

35,000
20,746 30,000

20,000

25,000
15,000

20,000

12,233

15,000

10,000

10,000
5,000

5,000

สวัสดิการรักษาพยาบาล

2575

2573

2571

2569

2567

2565

2563

2561

2559

2557

2555

-

ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว

หมำยเหตุ :
1. ในกำรประมำณกำรในอนำคต ใช้ขอ้ มูลจำนวนพนักงำน อปท. จำกฐำนในปี 2547 จำกนั้นให้เพิ่มขึ้นปี
ละร้อยละ 3.8 ตำมข้อมูลแรงงำนที่ทำงำนในภำครำชกำร จำกสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร ของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ปี 2554 และกำหนดสัดส่วนกำรอำศัยสิ ทธิต่อพนักงำน อปท. เท่ำกับ 1.28 เพื่อหำจำนวนคนรับสิ ทธิ
รวมในปี 2555
2. กำหนดให้สัดส่ วนคนรับสิ ทธิ รวมต่อจำนวนประชำกรเท่ำกับสัดส่ วนของปี 2555 หรื อเท่ำกับร้อยละ
0.74 ตลอดกำรประมำณกำร
3. กำหนดสมมติฐำนอัตรำเงินเฟ้ อของค่ำรักษำพยำบำลเท่ำกับประมำณร้อยละ 1.5 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้ อ
ของค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร
ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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4.2.5 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ38
รัฐวิสำหกิจทุกแห่ งจะมีสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนโดยสิ ทธิ ข้ นั
ต่ำจะเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ เรื่ องมำตรฐำนขั้นต่ำของสภำพ
กำรจ้ำงงำนในรั ฐวิสำหกิ จ และเรื่ องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำรั กษำพยำบำลกรณี ประสบอันตรำยหรื อ
เจ็บป่ วย ค่ำทำศพกรณี ตำย อันมิใช่เนื่องจำกกำรทำงำน ค่ำช่วยเหลือบุตร และค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำ
ของบุตร ซึ่ งสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลนั้นจะครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย (คู่สมรส
บุตร และบิดำมำรดำ) ยกเว้นรัฐวิสำหกิจ 9 แห่งที่ไม่มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้แก่บิดำมำรดำของ
พนักงำน ได้แก่ บจ. ธนำรักษ์พฒั นำสิ นทรัพย์ องค์กำรส่ งเสริ มกิจกำรโคนมแห่ งประเทศไทย โรงพิมพ์
ตำรวจ บจ. สหโรงแรมไทยและกำรท่องเที่ยว บมจ.กำรบินไทย บมจ.กรุ งไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรอิสลำมแห่ งประเทศไทย และบรรษัทตลำดรองสิ นเชื่ อที่อยู่อำศัย
(ไม่มีสวัสดิกำรรักษำพยำบำลให้แก่คู่สมรสและบุตรด้วย)
กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลนั้น พนักงำนรัฐวิสำหกิจจะสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้
ทั้งกำรรักษำในสถำนพยำบำลของรัฐและสถำนพยำบำลของเอกชน ยกเว้นรัฐวิสำหกิ จบำงแห่ งที่
สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เฉพำะกำรเข้ำรักษำในสถำนพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น
กรณี ส ถำนพยำบำลของรั ฐ กำรเบิ ก ค่ ำ รั ก ษำพยำบำลจะเป็ นไปตำมอั ต รำที่
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่ อง อัตรำค่ำบริ กำรสำธำรณสุ ขเพื่อใช้
สำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร แต่สำหรับค่ำห้องและค่ำอำหำร
นั้นรัฐวิสำหกิจส่ วนใหญ่จะสำมำรถเบิกได้สูงกว่ำประกำศกระทรวงกำรคลังฯ ซึ่ งกำหนดให้เบิกได้
วันละ 300 - 600 บำท เป็ นวันละ 600 - 1,200 บำท ขึ้นอยู่กบั แต่ละรัฐวิสำหกิ จ และมีรัฐวิสำหกิ จ
บำงแห่งสำมำรถเบิกได้เต็มตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง
กรณี สถำนพยำบำลเอกชน รัฐวิสำหกิ จส่ วนใหญ่จะกำหนดให้พนักงำนสำมำรถเข้ำ
รับกำรรักษำจำกโรงพยำบำลของเอกชนและเบิกค่ำรั กษำพยำบำลได้ในวงเงิ นที่กำหนดไว้ ซึ่ งจะ
แตกต่ำงกันไปตำมแต่รัฐวิสำหกิจ ยกเว้นรัฐวิสำหกิจบำงแห่ งเท่ำนั้นที่ให้สิทธิ กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล
กรณี สถำนพยำบำลของเอกชนเท่ำกับสิ ทธิ ของข้ำรำชกำร คือ จะสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลที่เกิด
จำกกำรเข้ำ รัก ษำในโรงพยำบำลของเอกชนได้เ ฉพำะกรณี ที่ป ระสบอุบ ตั ิเ หตุ อุบ ตั ิภ ยั หรื อ มี

38

กำรศึกษำครั้งนี้ ได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำรส่ งแบบสอบถำมไปยังรัฐวิสำหกิจจำนวน 56 แห่ ง (ไม่รวม บจ.ไทยเดินเรื อทะเล ที่อยู่
ระหว่ำงกำรชำระบัญชี ) และ มีรัฐวิสำหกิจที่ตอบแบบสอบถำมกลับมำจำนวน 55 แห่ง
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ควำมจำเป็ นรี บด่ วน ซึ่ งหำกไม่ได้รับกำรรั กษำพยำบำลในทันที ทนั ใดอำจเป็ นอันตรำยต่อชี วิต และ
สำมำรถเบิ ก ค่ ำ รั ก ษำนอกเหนื อจำกค่ ำ ห้ องค่ ำ อำหำร อุ ป กรณ์ และอวัย วะเที ย ม (อัตรำตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด) ได้เพียงครึ่ งหนึ่งของที่จ่ำยไปแต่ไม่เกิน 3,000 บำท
อย่ำงไรก็ดี มีรัฐวิสำหกิจบำงแห่ งที่มีสวัสดิกำรรักษำพยำบำลที่แตกต่ำงจำกส่ วนใหญ่
ได้แก่ (1) บมจ. ปตท โดยหำกเป็ นพนักงำนที่บรรจุก่อนปี 2544 สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้
ตำมสิ ทธิ ที่จ่ำยจริ ง แต่หำกเป็ นพนักงำนที่ บรรจุ หลังปี 2544 จะเปลี่ ยนเป็ นระบบประกันสุ ขภำพ
แทน และ (2) ธนำคำรอิ สลำมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งนอกเหนื อจำกกำรเบิ กค่ ำรั กษำพยำบำลตำม
เกณฑ์ของกระทรวงกำรคลังแล้ว ยังได้ซ้ื อประกันสุ ขภำพกลุ่มให้พนักงำนเพิ่มเติมด้วย
นอกจำกนี้ รัฐวิสำหกิ จบำงแห่ งยังให้สิทธิ พนักงำนที่เกษียณอำยุแล้วสำมำรถเบิกค่ำ
รักษำพยำบำลได้ตำมสิ ทธิ ที่กำหนดไว้ดว้ ย
จำกข้อมูลที่ ได้รับจำกรัฐวิสำหกิ จ จะพบว่ำตั้งแต่ปี 2550 – 2554 รั ฐวิสำหกิ จมี
ค่ำใช้จ่ำยรวมสำหรับสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล ดังนี้
ตารางที่ 4.16
ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลของรัฐวิสำหกิจ ปี 2550 – 2554
หน่วย : ล้ำนบำท
2553
2554
5,229
5,228
3.31
(0.01)

ปี
2550
2551
2552
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรักษำพยำบำล
4,253
4,750
5,061
อัตราเพิ่ม (ร้ อยละ)
11.67
6.54
แยกตำมสำขำ
1) ด้ำนกำรเกษตร
240
279
321
290
186
2) ด้ำนกำรอุตสำหกรรม
248
279
289
300
326
3) ด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และสื่ อสำร
2,226
2,568
2,654
2,697
2,638
4) ด้ำนกำรพำณิ ชย์และท่องเที่ยว
48
58
65
52
67
5) ด้ำนกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
1,929
1,998
2,155
2,305
2,362
พลังงำน และสิ่ งแวดล้อม
6) ด้ำนกำรบริ กำรสังคม
346
372
385
387
369
7) ด้ำนกำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
681
753
823
891
934
หมำยเหตุ : เป็ นข้อมูลจำกรัฐวิสำหกิจเพียง 55 แห่งเท่ำนั้น (ไม่รวมองค์กำรตลำดเพื่อกำรเกษตร และ บจ.ไทย
เดินเรื อทะเล)
ที่มำ : ประมวลผลจำกแบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำกรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง
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จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำ ในช่วงปี 2550 – 2553 ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรรักษำพยำบำลของ
รัฐวิสำหกิ จมีกำรขยำยตัวมำโดยตลอดแต่เป็ นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ ชะลอตัวลง และในปี 2554
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนรั กษำพยำบำลของรั ฐวิสำหกิ จจะคงอยู่ในระดับเดี ยวกับปี 2553 ซึ่ งจะพบว่ำ ทิศทำง
กำรขยำยตัวของค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนรัฐวิสำหกิจนั้นจะมีทิศทำงเดียวกับค่ำรักษำพยำบำล
ของข้ำรำชกำร ซึ่ งจำกข้อมูลที่ได้รับจำกแบบสอบถำม (รำยละเอียดตำมภำคผนวกที่ 2) จะสรุ ปได้
ว่ำ หำกพนัก งำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ เข้ำ รั บ กำรรั ก ษำในสถำนพยำบำลของรั ฐ บำล จะสำมำรถเบิ ก ค่ ำ
รักษำพยำบำลได้ตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง หรื อขั้นต่ ำสุ ดเท่ำกับสิ ทธิ ของข้ำรำชกำร แต่หำกเข้ำรับกำร
รักษำในสถำนพยำบำลเอกชนจะสำมำรถเบิกค่ำรักษำได้ตำมจำนวนที่กำหนดไว้มีเพียงรัฐวิสำหกิจ
เพียงส่ วนน้อยเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเบิกได้เต็มตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง จึงทำให้พนักงำนรัฐวิสำหกิจโดย
ส่ วนใหญ่จะเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสถำนพยำบำลของตนเอง39
สำหรั บทิ ศทำงของค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรรั กษำพยำบำลของข้ำรำชกำรที่ มีกำรขยำยตัวที่
ลดลงนั้น เนื่องจำกภำครัฐได้มีกำรปรับปรุ งและปฏิรูประบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร เพื่อ
ลดภำระทำงกำรคลัง เช่ น กำรนำระบบกำรวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups หรื อ
DRGs) ส ำหรั บ กำรจ่ ำ ยค่ ำ รั ก ษำพยำบำลผูป้ ่ วยในซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรคที่ มี อำกำรซับ ซ้ อนและ
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลที่สูง รวมไปถึงกำรปรับปรุ งบัญชี ยำหลักเพื่อลดกำรใช้ยำนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศที่มีรำคำแพง เป็ นต้น รวมทั้งรัฐบำลได้เพิ่มเงิ นอุดหนุ นอัตรำเหมำจ่ำยรำยหัวในระบบ
หลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (Universal Health Care: UC) สู งขึ้น จึงคำดว่ำทำให้กำรอุดหนุ นไขว้
ข้ำมระบบ (Cross financing)40 ลดลง
เมื่ อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรด้ำนรั กษำพยำบำลแยกตำมสำขำของรั ฐวิสำหกิ จจะ
พบว่ำ สำขำที่ มี ค่ ำใช้จ่ำยสู งเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ สำขำกำรคมนำคม ขนส่ ง และสื่ อสำร สำขำ
วิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี พลัง งำน และสิ่ ง แวดล้อม และสำขำกำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิ น
ตำมล ำดับ แต่ หำกพิ จ ำรณำค่ ำ ใช้จ่ำ ยเฉลี่ ย ต่ อ หัวต่ อปี แล้ว รั ฐวิส ำหกิ จสำขำอุ ต สำหกรรมจะมี
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยสู ง ที่ สุ ด เป็ นอันดับแรก รองลงมำได้แก่ สำขำกำรวิ ทยำศำสตร์ ฯ และสำขำกำรเกษตร
ตำมลำดับ และหำกพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยแยกตำมรำยรัฐวิสำหกิจจะพบว่ำ รัฐวิสำหกิจที่มีค่ำใช้จ่ำยรวม
สู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย กำรรถไฟแห่ ง
39

รัฐวิสำหกิจที่มีสถำนพยำบำลเป็ นของตนเอง เช่น กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย องค์กำรขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ บมจ.ท่ำอำกำศยำนไทย
สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กำรไฟฟ้ ำนครหลวง กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย โรงงำนยำสู บ เป็ นต้น
40
Cross Financing คือ กำรที่สถำนพยำบำลของรัฐเรี ยกเก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรและผูอ้ ำศัยสิ ทธิ์ มำกเกินจริ งเพื่อนำเงินไป
อุดหนุนกำรรักษำผูป้ ่ วยในระบบหลักประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ (วิโรจน์ ณ ระนอง 2548 : 3; see also Hsiao and Heller 2006: 22)
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ประเทศไทย บมจ.ทีโอที และกำรไฟฟ้ ำนครหลวง ตำมลำดับ แต่หำกพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยต่อ
หัวต่อปี รั ฐวิสำหกิ จที่มีค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสู งที่ สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บมจ.ปตท. สำนักงำนกองทุ น
สงเครำะห์กำรทำสวนยำง โรงงำนยำสู บ กำรท่ำเรื อแห่งประเทศไทย และกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ตำมลำดับ
ภาระค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลนั้น จะประมำณกำรจำนวน
พนักงำนรัฐวิสำหกิจและผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ในแต่ละปี คูณกับประมำณกำรรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อหัว โดยในส่ วน
ของจำนวนพนักงำนและผูอ้ ำศัยสิ ทธิ จะประมำณกำรจำกสัดส่ วนของพนักงำนรั ฐวิสำหกิ จในปี
255441 รวมกับจำนวนผูอ้ ำศัยสิ ทธิ ซ่ ึ งกำหนดให้สัดส่ วนเท่ำกับ 1.2842 แล้วนำไปเทียบกับจำนวน
ประชำกรช่วงอำยุ 0 - 100 ปี โดยจำกกำรประมำณกำรจะพบว่ำจำนวนพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะลดลง
ตำมโครงสร้ำงประชำกรช่วงอำยุ 20 - 60 ปี แต่จำนวนและสัดส่ วนของผูอ้ ำศัยสิ ทธิ จะเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไป
ตำมโครงสร้ำงประชำกรช่วงอำยุ 0 - 19 ปี และ 61 - 100 ปี ที่มีจำนวนเพิ่มสู งขึ้น
แผนภูมิที่ 4.17
ประมำณกำรพนักงำนและลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ และผูอ้ ำศัยสิ ทธิ
า ป


720,000

706,800

700,000
680,000

660,000

649,929

640,000
643,658
620,000
600,000
580,000

ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั

41
42

า

ข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณ
เทียบเคียงกับสัดส่วนผูอ้ ำศัยสิ ทธิของข้ำรำชกำร
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สำหรับกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรด้ำนรั กษำพยำบำลต่อหัวนั้น จะใช้
ข้อ มูล ปี 2554 เป็ นฐำน แล้วให้ค่ำ ใช้จ่ำ ยต่อ หัวมี อ ตั รำกำรขยำยตัว ตำมอัต รำเงิ นเฟ้ อของภำค
กำรรักษำพยำบำล43
จำกกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรั กษำพยำบำลในช่ วงปี 2555 – 2576 จะ
พบว่ำภำระของรั ฐวิสำหกิ จจะเพิ่มสู งขึ้ นจำกจำนวน 7,078 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็ นจำนวน 10,554
ล้ำนบำท ในปี 2576 โดยในช่วง 20 ปี มีอตั รำเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ต่อปี
แผนภูมิที่ 4.18
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลของรัฐวิสำหกิจ

า

า

า

าย

า

าพยา า

า
14,932

16,000

14,000
14,000
12,000

12,000

10,890
10,000

10,554

10,708

8,000
6,000

10,000
8,000

6,892

7,078

6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

-

-

ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.3 รายจ่ ายสวัสดิการชราภาพ
4.3.1 สวัสดิการสาหรับประชาชนทัว่ ไป
(1) เบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2535 กรมประชำสงเครำะห์ กระทรวงมหำดไทย ได้มอบหมำยให้
กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น สำรวจจำนวนผูส้ ู งอำยุ44ภำยในหมู่บำ้ นเพื่อให้เงินสงเครำะห์ แต่มีผสู ้ ู งอำยุได้รับ
43

คำนวณโดยกำรหำสัดส่วนระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้ อภำคกำรรักษำพยำบำลกับอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยปี 2543 – 2554 แล้วคูณด้วย
ประมำณกำรอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปปี 2555 - 2576

4-53
กำรสงเครำะห์ เบี้ยยังชี พไม่มำกนัก ต่อมำเมื่ อพระรำชบัญญัติผูส้ ู งอำยุ พ.ศ. 2546 มี ผลใช้บงั คับ
บทบัญญัติมำตรำ 11 บัญญัติวำ่ ผูส้ ู งอำยุมีสิทธิ ได้รับกำรคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและสนับสนุน กำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพตำมควำมจำเป็ นอย่ำงทัว่ ถึงและเป็ นธรรม โดยในช่วงแรกได้มีกำรจ่ำยเงินให้แก่ผสู ้ ู งอำยุ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 300 บำทต่อเดือน ซึ่ งเมื่อมีกำรกระจำยอำนำจกำรปกครอง องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้ำที่สำรวจ จัดทำ และจัดลำดับรำยชื่ อผูส้ ู งอำยุตำมหลักเกณฑ์ที่วำ่ ต้องมี
ภูมิลำเนำอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชี พ หรื อถูกทอดทิ้ง
หรื อขำดผูอ้ ุ ปกำระเลี้ ยงดู หรื อไม่สำมำรถประกอบอำชี พเลี้ ยงตัวเองได้ โดยปฏิ บตั ิตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิ นสงเครำะห์เพื่อกำรยังชี พขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ วิธี กำรพิจำรณำว่ำผูใ้ ดมี สิ ทธิ ไ ด้รับเงิ น ให้ทอ้ งถิ่ นจัดทำรำยชื่ อเสนอผูบ้ ริ หำร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประกำศรำยชื่ อผูม้ ีสิทธิ ให้ทรำบ หำกผูใ้ ดมีสิทธิ สำมำรถขอรับเงิน
ได้ดว้ ยตนเองหรื อกำรโอนเข้ำบัญชีในอัตรำที่เพิ่มเป็ นเงิน 500 บำทต่อคนต่อเดือน
ต่อมำรัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ซึ่ งได้แถลงนโยบำยต่อรัฐบำลเมื่อวันที่ 30
ธันวำคม 2551 โดยมีนโยบำยเร่ งด่ วนที่จะเริ่ มดำเนิ นกำรในปี แรก ข้อ 1.2.4 คือกำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้แก่ผสู ้ ู งอำยุที่มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชี พ หรื อไม่สำมำรถประกอบอำชี พเลี้ยงตนเองได้
โดยจัดสรรเงิ นเบี้ยยังชี พแก่ผสู ้ ู งอำยุที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ แสดงควำมจำนงโดยกำรขึ้นทะเบียน
ขอรับกำรสงเครำะห์ นอกจำกนี้ นโยบำยดังกล่ำวยังเป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 53 ซึ่ ง บัญญัติว่ำ “บุ คคลซึ่ งมี อำยุเกิ นหกสิ บ ปี บริ บูรณ์ และไม่มีรำยได้
เพียงพอแก่กำรยังชี พ มีสิทธิ์ ได้รับสวัสดิกำร สิ่ งอำนวยควำมสะดวกอันเป็ นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ศรี
และควำมช่ วยเหลื อที่ เหมำะสมจำกรัฐ” รวมทั้งยังเป็ นไปตำมหลักกำรและเหตุผลตำมพระรำชบัญญัติ
ผูส้ ู งอำยุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรคุ ม้ ครอง กำรส่ งเสริ มและกำรสนับสนุ นต่อ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ้สู ง อำยุ เ ป็ นไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และสอดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
สำหรั บ เงิ นเบี้ ยยังชี พ ผูส้ ู ง อำยุ ได้เริ่ ม จัดสรรขึ้ นในเดื อนเมษำยน 2552 โดย
หน่ วยงำนปฏิ บตั ิซ่ ึ งเป็ นหน่ วยงำนที่ มีภำรกิ จหลักที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรขึ้นทะเบียน จะจ่ำยเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู ง อำยุ ใ ห้ ก ับ ผูส้ ู ง อำยุ ที่ ม ำขึ้ น ทะเบี ย น ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรผูส้ ู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ ว่ำ ด้ว ย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิ นเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอำยุ พ.ศ. 2552 โดยคุ ณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชี พ
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ผูส้ ูงอำยุตำมควำมหมำยขององค์กรสหประชำชำติและสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ หมำยถึ ง บุคคลที่มีอำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ส่ วนคนชรำ
เป็ นคำที่ถือเอำลักษณะทำงกำยภำพเป็ นหลักในกำรเรี ยก

4-54
ผูส้ ู งอำยุ จะต้องมีสัญชำติไทย อำยุหกสิ บปี บริ บูรณ์ ข้ ึนไป ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิ กำรหรื อสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ ับเงิน
บำนำญ ผูร้ ับเบี้ยยังชี พตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย หรื อกรุ งเทพมหำนคร ผูส้ ู งอำยุที่อยูใ่ น
สถำนสงเครำะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูท้ ี่ได้รับเงิ นเดื อน ค่ำตอบแทน รำยได้
ประจำ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่รัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจำ
ทั้งนี้ ผูส้ ู งอำยุที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอำยุ พ.ศ. 2522 สำมำรถขอรับ
เงินได้ดว้ ยตนเองหรื อกำรโอนเข้ำบัญชีในอัตรำ 500 บำทต่อคนต่อเดือน
หลังจำกกำรเปลี่ ยนแปลงทำงกำรเมื องในช่ วงกลำงปี 2554 คณะรัฐมนตรี ภำยใต้
กำรนำของรัฐบำลนำงสำวยิ่งลัก ษณ์ ชิ นวัตร นำยกรั ฐมนตรี ได้มี มติ เมื่ อวันที่ 18 ตุ ล ำคม 2554
เห็นชอบกำรกำหนดอัตรำเบี้ยยังชี พรำยเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผูส้ ู งอำยุตำมที่กระทรวงมหำดไทย
เสนอ โดยผูส้ ู งอำยุที่มีอำยุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชี พรำยเดือน 600 บำท อำยุ 70 – 79 จะได้รับ 700
บำท อำยุ 80 – 89 จะได้รั บ 800 บำท และอำยุ 90 ปี ขึ้ น ไป จะได้รั บ 1,000 บำท ทั้ง นี้ ตั้ง แต่
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ภาระทางการคลังเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
ตั้งแต่รัฐบำลได้ประกำศให้กำรสร้ำงหลักประกันให้แก่ผสู ้ ู งอำยุเป็ นนโยบำย
รั ฐ บำล รั ฐบำลได้จดั สรรงบประมำณตั้งแต่ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556 รวมเป็ นเงิ นจ ำนวน
165,517.8224 ล้ำนบำท โดยงบประมำณเบี้ยยังชี พที่จดั สรรให้กบั ผูส้ ู งอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
แสดงให้เห็ นว่ำ กำรประชำสัมพันธ์ ในส่ วนของกำรให้ผูส้ ู งอำยุมำลงทะเบี ยนเพื่อรั บเบี้ ยยังชี พมี
ควำมครอบคลุ ม และทัว่ ถึ ง มำกยิ่ง ขึ้ น หรื ออี ก นัย หนึ่ ง อำจแสดงให้เห็ นว่ำ ประชำกรผูส้ ู ง อำยุมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมำก
ตารางที่ 4.17
ภำพรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอำยุปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556
หน่วย: ล้ำนบำท
ปี งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
2553
20,319,398,400
2554
32,923,958,000
2555
53,567,422,800
2556
58,707,043,200
ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 - 2556
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แผนภูมิที่ 4.19
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอำยุปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556

วงเงิน (ล้ านบาท)
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ปี งบประมาณ
ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 - 2556

ประมาณการภาระการคลัง
จำกข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอำยุที่เพิ่มสู งขึ้น สำมำรถ
เกิ ดขึ้ น ได้จำกทั้ง 2 กรณี คื อ หน่ วยปฏิ บ ตั ิ ที่ มี หน้ำที่ จ่ำยเบี้ ยยังชี พให้ก ับผูส้ ู งอำยุมี กำรพัฒนำกำร
ประชำสัมพันธ์กำรลงทะเบียนผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ์ รับเบี้ยยังชี พให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้อย่ำงครอบคลุม
และทัว่ ถึงมำกยิง่ ขึ้น และกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเข้ำสู่ สังคมผูส้ ู งอำยุของประเทศไทย
ในส่ วนของกำรประชำสัมพันธ์ กำรลงทะเบี ยนผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ์ รั บเบี้ ย
ยังชี พนั้น ควรพัฒนำ กำรประชำสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงกำรแจ้งตำยในกรณี ที่ผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ์ รั บ
เบี้ยยังชี พได้เสี ยชี วิตลง เนื่ องจำกถ้ำกำรปรับปรุ งฐำนข้อมูลของผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ์ รับเบี้ยยังชี พไม่
เป็ นปัจจุบนั อันจะส่ งผลกระทบต่อกำรจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุนของประเทศด้วย
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ตารางที่ 4.18
จำนวนประชำกรสู งอำยุ ปี พ.ศ. 2553 - 2576
หน่วย: คน
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

60-69
4,436,892
4,647,938
4,865,556
5,150,175
5,388,552
5,733,960
6,057,449
6,333,435
6,594,937
6,878,614
7,155,690
7,420,870
7,685,989
7,938,704
8,248,678
8,470,134
8,653,098
8,855,855
9,091,144
9,222,517
9,335,286
9,473,030
9,553,964
9,583,306

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

70-79
2,550,443
2,610,727
2,678,519
2,702,657
2,759,630
2,800,539
2,865,133
2,963,074
3,065,286
3,207,973
3,387,957
3,560,722
3,742,359
3,969,539
4,162,426
4,438,403
4,699,494
4,922,851
5,134,478
5,369,500
5,601,370
5,820,089
6,042,043
6,254,652

อายุ
80-89
934,200
981,501
1,050,420
1,106,394
1,170,612
1,222,437
1,279,144
1,332,893
1,383,623
1,438,049
1,476,424
1,516,663
1,565,644
1,585,210
1,628,158
1,659,374
1,709,075
1,780,131
1,855,516
1,957,405
2,082,175
2,200,991
2,328,325
2,481,085

90 ปี ขึน้ ไป
140,133
153,640
165,735
184,590
200,489
219,673
245,803
266,804
299,088
322,869
347,137
366,973
396,411
420,926
448,482
470,832
497,733
521,946
548,022
573,988
593,383
613,193
640,409
651,963

รวม
8,061,669
8,393,805
8,760,230
9,143,816
9,519,284
9,976,609
10,447,528
10,896,205
11,342,933
11,847,505
12,367,209
12,865,228
13,390,403
13,914,378
14,487,744
15,038,743
15,559,401
16,080,782
16,629,161
17,123,410
17,612,213
18,107,303
18,564,741
18,971,006

4-57
แผนภูมิที่ 4.20
จำนวนประชำกรสู งอำยุ ปี พ.ศ. 2553 – 2576
20,000,000
จานวน (คน)

15,000,000
10,000,000
5,000,000
2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575
ปี งบประมาณ
60-69

70-79

80-89

90 ปี ขึ้นไป

รวม (60 ปี ขึ้นไป)

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

จำกข้อมูลแสดงประชำกรสู งอำยุ ปี พ.ศ. 2553 – 2576 จะเห็ นได้ว่ำ ประชำกร
ผูส้ ู งอำยุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
แผนภูมิที่ 4.21
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพสู งอำยุ ปี พ.ศ. 2557 – 2576

วงเงิน (ล้ านบาท)
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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รวม (60 ปี ขึ้นไป)
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เมื่ อน ำข้อมู ล แสดงประชำกรสู ง อำยุ ที่ ไ ด้ม ำค ำนวณประมำณกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
ที่ รัฐ บำลจะต้อ งให้ก ำรสนับ สนุ นเบี้ ย ยัง ชี พ แก่ ผูส้ ู ง อำยุใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2557 – 2576 โดยได้มี
กำรประมำณกำรค่ำควำมคลำดเคลื่อนในกำรลงทะเบียนของจำนวนประชำกรสู งอำยุไว้ที่ร้อยละ 3 นัน่ คือ
ถ้ำมีประชำกรสู งอำยุ จำนวน 100 คน อำจจะมีจำนวนประชำกรสู งอำยุมำลงทะเบียนเพียง 97 คน
อันอำจจะเกิดจำกสำเหตุหลำยปั จจัย เช่น กำรประชำสัมพันธ์กำรลงทะเบียนผูส้ ู งอำยุที่มีสิทธิ์ รับเบี้ย
ยังชี พของหน่ วยปฏิ บตั ิ ที่มีหน้ำที่ จ่ำยเบี้ ยยังชี พให้กบั ผูส้ ู งอำยุยงั ไม่เข้ำถึ งกลุ่ มเป้ ำหมำยได้อย่ำ ง
ครอบคลุ มและทัว่ ถึ ง หรื ออำจเกิ ดจำกกำรที่ผูส้ ู งอำยุรับทรำบกำรประชำสัมพันธ์ แต่ต้ งั ใจไม่มำ
ลงทะเบียน หรื ออื่น ๆ นอกจำกนี้ ตำมสถิติเดิ มที่ผ่ำนมำ รัฐบำลจะมีกำรปรับเพิ่มค่ำเบี้ยยังชี พตำม
วำระของรัฐบำล นัน่ คือ สมัยรัฐบำลภำยใต้กำรนำของนำยอภิสิทธิ์ ฯ ได้มีกำรสนับสนุ นค่ำเบี้ยยังชี พ
คนชรำ จำนวน 500 บำท ให้แก่ผมู ้ ีอำยุ 60 ปี ขึ้นไปที่มำลงทะเบียนทุกคน และเมื่อมำถึ งรัฐบำล
ภำยใต้กำรนำของนำงสำวยิ่งลักษณ์ฯ ได้มีกำรปรับเบี้ยยังชี พคนชรำเป็ นลักษณะขั้นบันได อยูร่ ะหว่ำง
600 – 1,000 บำท ดังนั้น ในกำรประมำณกำรจึงได้กำหนดปรับเพิ่มเบี้ยยังชี พตำมวำระของรัฐบำล
โดยตั้งอยูบ่ นข้อสมมติพ้ืนฐำนที่วำ่ รัฐบำลอยูค่ รบวำระตำมกำหนด 4 ปี นัน่ คือ ปรับขึ้น 100 บำท
ทุก ๆ 4 ปี เนื่องจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนรัฐบำลจำกนำยอภิสิทธิ์ ฯ มำสู่ นำงสำวยิ่งลักษณ์ฯ ได้มีกำรปรับ
เบี้ยเพิม่ ขึ้น 100 บำท และยังคงลักษณะเป็ นขั้นบันไดตำมนโยบำยของรัฐบำลชุดปั จจุบนั
จำกกำรพิ จำรณำตัว เลขประมำณกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรสนับ สนุ น เบี้ ย ยัง ชี พ
ผูส้ ู งอำยุระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 – 2576 พบว่ำ ตัวเลขประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกันกับจำนวนประชำกรสู งอำยุในช่ วงปี พ.ศ. 2557 – 2576 ที่ เพิ่ม
สู งขึ้น ปั จจัยที่สนับสนุนให้จำนวนประชำกรสู งอำยุมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นนั้น อำจมำจำกหลำยปั จจัย
ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ กำรที่ประชำกรหันมำบริ โภคอำหำรที่มีประโยชน์มำกขึ้น หรื อ
กำรให้ควำมสำคัญแก่กำรออกกำลังเพื่อสร้ำงเสริ มสุ ขภำพมำกขึ้น เป็ นต้น
กรณี ที่กำรเพิ่มสู งขึ้นของกำรจัดสรรเบี้ยยังชี พผูส้ ู งเกิ ดจำกแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้ น
ของประชำกรผูส้ ู งอำยุจะเป็ นสัญญำณเตือนว่ำ ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเข้ำสู่ สังคม
ผูส้ ู งอำยุ ซึ่ งตัวเลขกำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของภำระกำรจัดสรร
งบประมำณเบี้ยยังชี พให้กบั ผูส้ ู งอำยุในอนำคต ตลอดจนเป็ นกำรเตือนให้รัฐบำลและทุกภำคส่ วน
ตระหนักถึงกำรเตรี ยมกำรเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงดังกล่ำวของประเทศไทย
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(2) สวัสดิการด้ านชราภาพอื่นทีด่ าเนินการโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นอกจำกกำรดำเนิ นโครงกำรหลักประกันรำยได้ผสู ้ ู งอำยุแล้ว สวัสดิ กำรด้ำน
ชรำภำพอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับเงิ นอุดหนุ นจำกรั ฐบำลคือ กำรดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับ
กำรบริ หำรจัดกำรสถำนสงเครำะห์คนชรำในพื้นที่ ซึ่ งมีจำนวนค่อนข้ำงน้อยในแต่ละปี โดยมีจำนวน
เงินเฉลี่ยในช่วงปี งบประมำณ 2553 – 2555 เท่ำกับ 92 ล้ำนบำทต่อปี
สำหรับกำรดำเนิ นโครงกำรในส่ วนที่ อปท. ได้ริเริ่ มขึ้นมำ จำกแบบสอบถำม
พบว่ำมีจำนวนน้อยมำกหรื อไม่มีเลยในบำงพื้นที่ ในขณะที่โครงกำรที่มีกำรดำเนิ นกำรอยูม่ กั เป็ นไป
ในรู ปแบบของโครงกำรขนำดเล็ก และเป็ นกำรให้ควำมช่ วยเหลือในด้ำนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตวั เงิน เช่ น
โครงกำรเตรี ยมตัวเข้ำสู่ วยั ผูส้ ู งอำยุ ของจังหวัดลำปำงและฉะเชิ งเทรำ ที่เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อม
ให้กบั คนชรำในด้ำนกำรอบรมเรื่ องกำรวำงแผนกำรใช้ชีวิต เป็ นต้น ดังนั้น จึงไม่ได้ทำกำรประมำณ
กำรภำระทำงกำรคลังที่จะเกิดขึ้นจำกสวัสดิกำรในด้ำนนี้ไว้ในกำรศึกษำ
4.3.2 สวัสดิการสาหรับลูกจ้ างโครงการประกันสั งคม (กองทุนประกันสั งคม 2 กรณี)
สำหรับกองทุนประกันสังคม 2 กรณี อันได้แก่กรณี สงเครำะห์บุตรและชรำภำพ ได้เริ่ ม
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2542 โดยได้รวมสิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั สิ้ น 2 กรณี ได้แก่ กรณี
สงเครำะห์บุตร และกรณี ชรำภำพ เพื่อเป็ นกำรบรรเทำภำระในกำรเลี้ยงดูบุตรของผูป้ ระกันตน และ
เป็ นกำรออมผูกพันแบบบังคับ (Compulsory Saving) ต้องกำรให้ผเู ้ กษียณอำยุมีรำยได้ไว้ใช้จ่ำยยำมหลัง
เกษียณอำยุ โดยจ่ำยประโยชน์ทดแทนทั้งในรู ปบำเหน็จ ชรำภำพ (รับเป็ นเงินก้อนครั้งเดียว) และ
บำนำญชรำภำพ (รับเป็ นรำยเดือนจนถึงแก่กรรม) โดยสมำชิกกองทุนจะได้รับผลประโยชน์จำก
กองทุนเมื่อเกษียณอำยุกำหนดที่ 55 ปี โดยมีรำยละเอียดของสิ ทธิประโยชน์ ดังนี้
1) กรณีสงเคราะห์ บุตร ผูป้ ระกันตนต้องมีกำรจ่ำยเงินสมทบในส่ วนของกรณี
สงเครำะห์บุตรมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ ได้รับ
ประโยชน์ทดแทน โดยจะได้รับเงิ นสงเครำะห์บุตรเหมำจ่ำยรำยเดื อน เดื อนละ 400 บำทต่อบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมำยหนึ่งคนซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 6 ปี บริ บูรณ์ ได้รับครำวละไม่เกิน 2 คน
2) กรณีชราภาพ แบ่งออกเป็ นกรณี บำเหน็ จชรำภำพ และบำนำญชรำภำพ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
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2.1) บาเหน็จชราภาพ
เงื่อนไขกำรเกิดสิ ทธิ กรณี บำเหน็จชรำภำพ:
1. จ่ำยเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
2. ควำมเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
3. มีอำยุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ หรื อเป็ นผูท้ ุพพลภำพ หรื อถึงแก่ควำมตำย
ประโยชน์ทดแทนกรณี บำเหน็จชรำภำพ:
1. กรณี ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบต่ำกว่ำ 12 เดือน ได้รับเงินบำเหน็จชรำภำพ
เท่ำกับจำนวนเงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ำยเงินสมทบ เพื่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเครำะห์บุตรและกรณี ชรำภำพ
2. กรณี ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ได้รับเงินบำเหน็จชรำ
ภำพ เท่ำกับจำนวนเงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนและนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบ เพื่อกำรจ่ำยประโยชน์
ทดแทนในกรณี สงเครำะห์บุตรและกรณี ชรำภำพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตำมที่สำนักงำน
ประกันสังคมประกำศกำหนด
3. กรณี ผรู ้ ับเงินบำนำญชรำภำพถึงแก่ควำมตำยภำยใน 60 เดือน นับแต่
เดือนที่มีสิทธิ ได้รับเงินบำนำญชรำภำพให้จ่ำยเงินบำเหน็จชรำภำพจำนวน 10 เท่ำของเงินบำนำญ
ชรำภำพรำยเดือนที่ได้รับครำวสุ ดท้ำยก่อนถึงแก่ควำมตำย
2.2) บานาญชราภาพ
เงื่อนไขกำรเกิดสิ ทธิ กรณี บำนำญชรำภำพ:
1. จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 180 เดือนไม่วำ่ ระยะเวลำ 180 เดือน
จะติดต่อกันหรื อไม่ก็ตำม
2. มีอำยุครบ 55 ปี บริ บูรณ์
3. ควำมเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
ประโยชน์ทดแทนกรณี บำนำญชรำภำพ:
1. กรณี จ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงิน
บำนำญชรำภำพเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้ำยที่ใช้เป็ นฐำนใน
กำรคำนวณเงินสมทบก่อนควำมเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
2. กรณี ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตรำบำนำญชรำ
ภำพตำมข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับ
ระยะเวลำที่จ่ำยเงินสมทบเกินกว่ำ 180 เดือน
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ผลประโยชน์ทดแทนกรณี บำนำญชรำภำพ อำจแสดงได้ตำมสู ตรกำร
คำนวณดังนี้
เงินบำนำญ = ค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้ำย x (20 + (จำนวนปี ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบ x 1.5))
100
หมำยเหตุ: จำนวนปี ที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 180 เดือน หรื อ 1 ปี ครึ่ ง
สำหรับกำรเก็บเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมได้กำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินสมทบ
สำหรับกองทุน 2 กรณี โดยนำยจ้ำงและลูกจ้ำงจ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 ของค่ำจ้ำง และรัฐบำลจ่ำยสมทบ
ให้ในอัตรำร้อยละ 1.5 ของค่ำจ้ำง แต่กำหนดฐำนที่นำมำคำนวณเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บำท
ภาระทางการคลังกองทุนประกันสั งคม 2 กรณี
ภำระทำงกำรคลังของรัฐบำลสำหรับกองทุนประกันสังคม 2 กรณี สำมำรถ
แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ภำระทำงกำรคลังโดยตรง (Direct Liability) หรื อภำระทำงกำรคลังที่
รั ฐ บำลจะต้อ งจ่ ำ ยเงิ น สมทบให้ ก ับ ลู ก จ้ำ งเป็ นประจ ำทุ ก เดื อ น และภำระผูก พัน ทำงกำรคลัง
(Contingent Liability) หรื อภำระทำงกำรคลังที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตจำกกำรค้ ำประกันกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ทดแทนให้แก่ ผปู ้ ระกันตนของกองทุนประกันสังคมเมื่อกองทุ นฯ มี เงิ นกองทุนไม่
เพียงพอในกำรจ่ำยผลประโยชน์ทดแทน ซึ่ งกำหนดไว้ในกฎหมำยประกันสังคม
ภำระทำงกำรคลังโดยตรง
ในปั จจุบนั จะมำจำกกำรจ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 1 ของค่ำจ้ำง ทั้งนี้
ในช่ วงที่ ผ่ำนมำ สำนักงำนประกันสังคมได้ขอตั้งงบประมำณเป็ นจำนวนรวม โดยไม่มีกำรแยก
ภำระของรัฐบำลที่จะต้องจ่ำยสมทบให้กองทุนประกันสังคมเป็ นกรณี โดยหำกนำงบประมำณที่
ได้รับในแต่ละปี มำคำนวณแยกเป็ นภำระเงิ นสมทบสำหรับกองทุนประกันสังคมกรณี ต่ำงๆ ตำม
สัดส่ วนกำรจ่ำยเงินสมทบของรัฐบำล จะสำมำรถแบ่งได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.19
งบประมำณของกองทุนประกันสังคม ปี งบประมำณ 2546 – 2556
หน่วย: ล้ำนบำท
ปี งบประมำณ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

งบประมำณที่ได้รับ
9,464
9,667
14,279
14,952

4 กรณี
5,678
5,273
7,789
8,155

2 กรณี
3,785
3,515
5,192
5,437

20,645
21,044
39,116
17,228
23,655
11,165
33,230

11,261
11,479
21,336
9,397
12,903
6,090
17,520

7,507
7,652
14,224
6,265
8,602
4,060
11,680

กรณี วำ่ งงำน
879
1,298
1,359
1,877
1,913
3,556
1,566
2,150
1,015
4,030

หมำยเหตุ: กองทุนกรณี วำ่ งงำนเริ่ มดำเนินกำรในปี 2547
ที่มำ : เอกสำรงบประมำณโดยสังเขป ปี งบประมำณ 2546 – 2556 สำนักงบประมำณ และกำรคำนวณแยกกรณี โดยผูว้ จิ ยั

อย่ำงไรก็ ดี จำกกำรศึ กษำพบว่ำ กำรตั้งงบประมำณเพื่ อจัดสรรให้กองทุ น
ประกันสังคมของรัฐบำลจะมีลกั ษณะของกำรตั้งงบประมำณเพื่อชดใช้ภำระในปี ที่ผำ่ นมำ และเป็ นกำร
ตั้งงบประมำณชดใช้หนี้ ไม่เต็มจำนวนในแต่ละปี ส่ งผลให้เกิดภำระผูกพันที่รัฐบำลยังคงต้องชำระ
ให้ ก ับ กองทุ น ประกัน สั ง คมเป็ นจ ำนวนมำก ดัง นั้น ตัว เลขกำรจัด สรรงบประมำณในแต่ ล ะ
ปี งบประมำณจึ ง ยัง ไม่ ส ะท้อ นภำระที่ แ ท้จ ริ ง ของรั ฐ บำลในกำรจ่ ำ ยเงิ น สมทบให้ ก ับ กองทุ น
ประกันสังคม
จำกกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
ในช่ วงปี 2557 – 2576 พบว่ำ ภำระที่รัฐบำลจะต้องจ่ำยจริ งจะเพิ่มสู งขึ้นจำก 13,893 ล้ำนบำทในปี
2557 และเพิ่ม ขึ้ นสู ง สุ ดที่ 15,832 ล้ำ นบำทในปี 2561 ก่ อนจะทยอยปรั บ ลดลงตำมแนวโน้ม
กำรเปลี่ ย นแปลงของประชำกรและก ำลังแรงงำนในลักษณะเดี ย วกันกับภำระทำงกำรคลัง ของ
กองทุนประกันสังคม 4 กรณี โดยจะมีกำรทยอยปรับลดลงตลอดหลังจำกปี 2562 จนภำระทำงกำรคลัง
จำกกำรจ่ำยเงินสมทบจะกลับมำอยูท่ ี่ระดับ 13,772 ล้ำนบำทในปี 2576 ใกล้เคียงกับภำระทำงกำรคลัง
ที่ประมำณกำรไว้ในปี 2557

4-63
ทั้ง นี้ ภำระทำงกำรคลัง จะมี ก ำรเพิ่ ม สู ง ขึ้ นมำกในช่ วงปี 2558 – 2560
เนื่องจำกนโยบำยรัฐบำลในกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำ 300 บำทในปี 2555 – 2556 ซึ่ งได้มีกำรกำหนดให้
ไม่มีกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงอย่ำงน้อยในอีก 2 ปี ถัดไป (2557 – 2558) จำกนั้นจึงกำหนดสมมติฐำนให้มี
กำรปรับเพิ่มของค่ำจ้ำงเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 6 ตั้งแต่ปี 2559 - 2575 อย่ำงไรก็ดี หลังจำกปี 2560 เป็ น
ต้นไป ผลกำรประมำณกำรพบว่ำรำยได้เฉลี่ยของแรงงำนในระบบจะมีจำนวนใกล้เคียง 15,000 บำทต่อ
เดือน ซึ่ งเป็ นเพดำนในกำรคำนวณเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม
แผนภูมิที่ 4.22
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2 กรณี ปี 2557 – 2576
ล้ านบาท
18,000.0
16,000.0
14,000.0

13,892.6

13,771.8

12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

0.0

หมำยเหตุ: สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำร
1. กำหนดให้จำนวนประชำกรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำกำรเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตรำกำรตำย
เฉลี่ยกำหนดตำมช่วงอำยุ
2. กำรประมำณกำรกำหนดให้เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2555 และร้อยละ 28
ในปี 2556 จำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็ น 300 บำท และไม่มีกำรเพิ่มขึ้นในปี 2557 – 2558 จำกนั้นใช้อตั รำกำรเพิ่ม
ร้อยละ 6 ต่อปี
3. ไม่มีกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบในส่วนของรัฐบำลและเพดำนเงินเดือนในกำรคำนวณเงินสมทบ
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ภำระผูกพันทำงกำรคลัง
ส ำหรั บ กำรประมำณกำรภำระผู ก พั น ทำงกำรคลั ง ของกองทุ น
ประกันสังคม 2 กรณี โดยกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนในอนำคต พบว่ำเงินสะสม
ของกองทุ นจะเพิ่มขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องในช่ วงแรกเนื่ องจำกกองทุนฯ จะยังไม่มีกำรจ่ำยเงิ นบำนำญ
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จนถึงปี 2558 และในระยะ 20 ปี ข้ำงหน้ำจะยังไม่มีภำระผูกพันทำงกำรคลัง เนื่องจำกกองทุนฯ จะยัง
สำมำรถจ่ำยผลประโยชน์ให้กบั สมำชิกกองทุนได้ตำมปกติ
อย่ำ งไรก็ ดี มี ข ้อ สั ง เกตจำกกำรประมำณกำรว่ ำ ผลประกอบกำรของ
กองทุนฯ จะเริ่ มขำดทุน (รำยได้จำกเงิ นสมทบและผลตอบแทนที่น้อยกว่ำผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ำย
ให้กบั สมำชิ ก) ในปี 2574 และกำรขำดทุนดังกล่ำวจะมีจำนวนสู งขึ้นจนกองทุนฯ มีเงินไม่เพียงพอ
ต่อกำรจ่ำยผลประโยชน์ซ่ ึ งจะกลำยเป็ นภำระทำงกำรคลังในอนำคตตั้งแต่ปี 2585 เป็ นต้นไป
แผนภูมิที่ 4.23
ผลกำรประมำณกำรฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนประกันสังคม 2 กรณี ปี 2557 – 2657

หมำยเหตุ: สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำร
1. กำหนดให้จำนวนประชำกรเปลี่ยนแปลงจำกอัตรำกำรเกิดเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตรำกำรตำย
เฉลี่ยกำหนดตำมช่วงอำยุ
2. กำรประมำณกำรกำหนดให้เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2555 และร้อยละ 28
ในปี 2556 จำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็ น 300 บำท และไม่มีกำรเพิ่มขึ้นในปี 2557 – 2558 จำกนั้นใช้อตั รำกำรเพิ่ม
ร้อยละ 6 ต่อปี
3. ไม่มีกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินสมทบในส่วนของรัฐบำลและเพดำนเงินเดือนในกำรคำนวณเงินสมทบ
4. กองทุ นประกันสังคม 2 กรณี มีกำรลงทุนในสิ นทรั พย์ที่มีควำมมัน่ คงสู งในอัตรำร้อยละ 80 ของ
เงินกองทุน และกำหนดอัตรำผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ที่มีควำมมัน่ คงสู งและมีควำมเสี่ ยงสู งในอัตรำร้อยละ 3
และ 6 ต่อปี ตำมลำดับ
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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4.3.3 สวัสดิการสาหรับแรงงานนอกระบบ
(1) กองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.)
กอช. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรออมขั้นพื้นฐำนให้แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับกำรคุม้ ครองด้ำนชรำภำพ
ให้ได้รับผลประโยชน์ในรู ปแบบบำนำญ โดยคำดว่ำมีจำนวนประชำกรที่ยงั ไม่ได้รับควำมคุม้ ครอง
ประมำณ 35 ล้ำนคน หรื อร้อยละ 53 ของประชำกรทั้งหมด กำรจัดตั้ง กอช. มีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วย
1) เพื่อให้มีระบบกำรออมเพื่อกำรชรำภำพที่ครอบคลุมทัว่ ถึงแรงงำนที่ยงั ไม่ได้
รับควำมคุม้ ครอง สร้ำงควำมเท่ำเทียม และเป็ นธรรมในกำรดูแลจำกภำครัฐ
2) เพื่อให้แรงงำนมีรำยได้ในวัยสู งอำยุในระดับพื้นฐำน เพื่อป้ องกันกำรตกสู่
ควำมยำกจน และสร้ำงควำมมัน่ คงในชีวติ วัยชรำ
3) เพื่อสร้ำงวินยั กำรออมและส่ งเสริ มกำรออมภำคครัวเรื อนซึ่ งจะเป็ นกำรเพิ่ม
เงินออมของประเทศในระยะยำว
ผูม้ ีสิทธิเป็ นสมำชิก กอช. จะต้องเป็ นบุคคลสัญชำติไทยที่มีอำยุ 15 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
แต่ไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ และไม่เป็ นผูป้ ระกันตนตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคมซึ่ งส่ งเงินเพื่อ
ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี ชรำภำพ สมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร กองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนสงเครำะห์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสมำชิก กองทุนอื่นหรื ออยูใ่ น
ระบบบำนำญอื่นตำมที่จะกำหนดโดยกฎกระทรวง
กำรจ่ำยเงินเข้ำกองทุนมำจำก 2 ฝ่ ำย คือ สมำชิกจ่ำยสะสม และรัฐจ่ำยสมทบ
โดยมีอตั รำดังนี้
1. สมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนไม่ต่ำกว่ำครั้งละ 50 บำท แต่เมื่อรวมกัน
แล้วในปี หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 13,200 บำท
2. รัฐบำลจ่ำยเงินสมทบตำมระดับอำยุของสมำชิก และเป็ นอัตรำส่ วนกับ
จำนวนเงินสะสม โดยมีอตั รำตำมที่ กำหนดในบัญชีเงินสมทบท้ำยพระรำชบัญญัติ และเมื่อรวมกัน
แล้วในปี หนึ่งๆ ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสู งสุ ดที่กำหนดโดย กฎกระทรวง ซึ่ งกำหนดไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.20
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสมทบให้แก่สมำชิก กอช.
อายุสมาชิ ก
ไม่ต่ำกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
มำกกว่ำ 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
มำกกว่ำ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

อัตราเงินสมทบต่ อเงินสะสม

เงินสมทบสู งสุ ด
ทีจ่ ะกาหนดโดยกฎกระทรวง
ร้อยละ 50
600 บำท/ปี
ร้อยละ 80
960 บำท/ปี
ร้อยละ 100
1,200 บำท/ปี

ที่มำ: สำนักนโยบำยกำรออมและกำรลงทุน สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ผลประโยชน์ที่สมำชิกกองทุนจะได้รับ สำมำรถแบ่งเป็ นกรณี ต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
1. กรณี สมำชิกอำยุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้มีสิทธิได้รับบำนำญจำกเงินสะสม เงิน
สมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำวไปตลอดอำยุขยั
ทั้งนี้ ในวันที่คำนวณบำนำญ หำกเงินในบัญชีของสมำชิกผูใ้ ด เมื่อคำนวณ
บำนำญแล้วมีจำนวนน้อยกว่ำบำนำญขั้นต่ำ สมำชิกผูน้ ้ นั จะได้รับ “เงินดำรงชีพ” เป็ นจำนวนเท่ำกับ
บำนำญขั้นต่ำเป็ นรำยเดือนจนกว่ำเงินในบัญชีจะหมด
2. กรณี สมำชิกทุพพลภำพก่อนอำยุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ สมำชิกจะขอรับเงิน
สะสมและผลประโยชน์ของเงิน สะสมทั้งหมดหรื อบำงส่ วนจำกกองทุนก็ได้ โดยให้ขอรับได้เพียง
ครั้งเดียว ส่ วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของ เงินสมทบจะจ่ำยเป็ นบำนำญให้สมำชิกเมื่ออำยุครบ
60 ปี ซึ่ งในกรณี ที่สมำชิกคงเงินไว้ในกองทุนทั้งหมดหรื อบำงส่ วน จะนำเงินที่คงไว้น้ ีมำคำนวณจ่ำย
บำนำญด้วย
3. กรณี สมำชิกลำออกจำกกองทุน ให้สมำชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม จำกกองทุน ส่ วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็ น
ของกองทุน
4. กรณี สมำชิกเสี ยชีวติ กองทุนจะจ่ำยเงินที่มีอยูใ่ นบัญชี ของสมำชิกผูต้ ำย
ให้แก่บุคคลที่สมำชิกผูต้ ำยได้ แสดงเจตนำไว้ต่อกองทุน หรื อหำกมิได้แสดงเจตนำไว้จะจ่ำยให้แก่
ทำยำท
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ทั้งนี้ ในปั จจุบนั กอช. อยูร่ ะหว่ำงเตรี ยมกำรในกำรวำงระบบกำรบริ หำรจัดกำร
โดยคำดว่ำจะเริ่ มเปิ ดรับสมำชิกได้ในปี 255545
ภาระทางการคลังของกองทุนการออมแห่ งชาติ
ภำระทำงกำรคลัง ของ กอช. มี ที่ ม ำจำกกำรจ่ ำ ยเงิ นสมทบเข้ำกองทุ น และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนของกองทุน ทั้งนี้ จำกกำรคำดกำรณ์ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ณ
วันที่ 11กันยำยน 2555 คำดว่ำในปี งบประมำณ 2555 กอช. จะต้องใช้งบประมำณในกำรดำเนิ นกำร
จ ำนวน 393 ล้ำนบำท ประกอบด้ว ยเงิ น สมทบของรั ฐ บำล 45 ล้ำ นบำท และค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำร
ดำเนินงำน 348 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี ในปี งบประมำณ 2555 กอช. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว
225 ล้ำนบำท
ในส่ วนของกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นในอนำคต
พบว่ำภำระของรัฐบำลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องจำก 393 ล้ำนบำทในปี 2555 เป็ น 4,309
ล้ำนบำทในอีก 20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรปรับเพิ่มของจำนวนเงินสมทบในแต่ละปี
ซึ่ งคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำก 45 ล้ำนบำทในปี แรกที่เปิ ดดำเนินกำร เป็ น 4,036 ล้ำนบำทในปี 2576 อย่ำงไรก็ดี มี
ข้อสังเกตว่ำ กำรเพิ่ มขึ้ นของภำระทำงกำรคลังในส่ วนของเงิ นสมทบนี้ มี แนวโน้ม ที่ จะขยำยตัว
ค่อนข้ำงคงที่ ในอนำคตเนื่ องจำกจำนวนเงิ นสมทบที่ รัฐบำลจ่ำยให้แต่ละบุ ค คลซึ่ งตำมกฎหมำย
ปั จจุบนั กำหนดให้รัฐบำลจ่ำยสมทบได้ไม่เกิ น 1,200 บำทต่อปี ซึ่ งกำรประมำณกำรพบว่ำจำนวน
เงินสมทบเฉลี่ยต่อคนต่อปี จะเพิ่มขึ้นถึงเพดำน 1,200 บำทในปี 2561
ในส่ วนของค่ ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนของกองทุ น พบว่ำมี แนวโน้มค่ อนข้ำง
คงที่ โดยในช่ วง ปี 2556-2560 จะมี ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรดำเนิ นงำนต่ อหัวเฉลี่ ย 274 บำทต่อคนต่อปี
หลังจำกนั้นได้กำหนดสมมติฐำนให้ลดลงเหลือปี ละ200บำทต่อคนต่อปี และคงที่ตลอดกำรประมำณกำร
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังของ กอช. สำมำรถแสดงได้ดงั รู ปต่อไปนี้
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อย่ำงไรก็ดี ณ เดือนพฤศจิกำยน 2555 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังยังอยูร่ ะหว่ำงทบทวนรู ปแบบและแนวทำงดำเนินกำรของ
กอช. ตำมนโยบำยของรัฐบำลปั จจุบนั ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันเริ่ มดำเนินกำรที่แน่นอน
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แผนภูมิที่ 4.24
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกกองทุนกำรออมแห่งชำติ ปี 2557 – 2576
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รวมภาระงบประมาณ

หมำยเหตุ: สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำร
1. กำรประมำณกำรในปี 2556 – 2560 จำกสำนักนโยบำยกำรออมและกำรลงทุน สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง
2. กำหนดให้จำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้น ร้อยละ10 ต่อปี ตำมสมมติฐำนของสำนักนโยบำยกำรออมและ
กำรลงทุน
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่อหัว กำหนดให้เท่ำกับ 200 บำทตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.3.4 สวัสดิการสาหรับข้ าราชการ
(1) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
ระบบบ ำเหน็ จ บ ำนำญในประเทศ เริ่ ม ขึ้ น ตั้ง แต่ รั ช สมัย ของพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ำ
เจ้ำอยูห่ วั (รัชกำลที่ 5) โดยพระองค์ทรงมีพระรำชดำริ วำ่ "รำชกำรบ้ำนเมืองมีมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน แม้
จะเพิ่มเงินเดือนให้มำกขึ้นก็ตำม แต่ขำ้ รำชกำรมีหน้ำที่ตอ้ งรับรำชกำรเต็มเวลำ ไม่ใคร่ ได้มีโอกำสที่จะ
สะสมทรัพย์ไว้เลี้ ยงตนเองเมื่อยำมแก่ชรำหรื อ ทุพพลภำพ" ด้วยเหตุน้ ี จึงได้ทรงพระกรุ ณำโปรด
เกล้ำฯ ให้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติเพื่อจ่ำยเบี้ยบำนำญขึ้นเป็ น ครั้งแรกเมื่ อปี พุท ธศัก รำช 2444
เรี ย กว่ำ พระรำชบัญ ญัติ เ บี้ ย บำนำญรั ต นโกสิ น ทร์ ศ ก 120 ซึ่ ง ภำยหลัง ได้มี ก ำรปรับปรุ งและ
แก้ไขเพิ่มเติมตลอดมำ
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ต่อมำปี พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงกำรคลัง พิจำรณำปรับปรุ ง
ระบบบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรให้เป็ นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลำง (Central provident fund)
โดยให้ใ ช้ห ลัก กำรค ำนวณมิ ใ ห้ข ้ำรำชกำรเสี ย สิ ท ธิ และผลของกำรศึ ก ษำ ในที่ สุ ดได้ต รำเป็ น
พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่อ
วันที่ 27 กันยำยน 2539 กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) จึงเกิดขึ้นตั้งแต่น้ นั เป็ นต้น
เหตุผลหลักที่ปรับปรุ งเป็ นกองทุน คือระบบเดิ มรัฐไม่สำมำรถปรับปรุ งอัตรำ
เงิ นเดือนของข้ำรำชกำรที่ยงั รับรำชกำรอยู่ให้สอดคล้องกับภำวะค่ำครองชี พที่แท้จริ งได้ และรัฐมี
ภำระผูกพันในกำรจ่ำย บำเหน็จบำนำญ โดยไม่มีกำรกันเงิ นสำรองไว้ล่วงหน้ำ ทั้งนี้ วตั ถุประสงค์
หลัก ของกองทุ นคื อกำรสร้ ำ งหลัก ประกันกำรจ่ำ ยบำเหน็ จบำนำญและให้ป ระโยชน์ตอบแทน
กำรรับรำชกำรแก่รำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
1) เงินที่เรี ยกเก็บจำกสมำชิก
เงิ นสะสม เป็ นเงิ นที่ สมำชิ กจ่ำยสะสมเข้ำกองทุ นในอัตรำร้ อยละ 3 ของ
เดือนเป็ นประจำทุกเดื อนรวมถึ งเงิ นสะสมที่สมำชิ กสำมำรถเลื อกสะสมเพิ่มได้ในอัตรำร้ อยละ 1 ถึ ง
ร้อยละ 12 ของเดื อน โดยข้ำรำชกำรที่บรรจุ ใหม่ หรื อโอนมำเป็ นข้ำรำชกำร หรื อขอกลับเข้ำรับ
รำชกำรตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนำคม 2540 ต้องสะสมเข้ำกองทุนทุกคน แต่สำหรับสมำชิ กที่รับรำชกำรอยู่
ก่อนวันที่ 27 มีนำคม 2540 นั้นมีสิทธิ เลือกที่จะสะสมเงินเข้ำกองทุนหรื อไม่ก็ได้
2) เงินที่ได้รับจำกกำรเบิกจ่ำยจำกงบประมำณแผ่นดิน
เงิ นที่ ได้รับจำกรั ฐบำลสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ๆ คือ 1) เงิ นที่
รัฐบำลจ่ำยอุดหนุ นแก่กองทุนโดยตรง หรื อเงินสารอง ซึ่ งเป็ นเงิ นที่รัฐบำลตั้งจ่ำยจำกงบประมำณ
โดยส่ งเงินเข้ำกองทุนเป็ นรำยปี ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของงบประมำณเงินบำเหน็จ และเงินบำนำญ
และ 2) เงินในส่ วนที่จ่ำยอุดหนุนแก่สมำชิก โดยในส่ วนหลังนี้สำมำรถแยกออกเป็ น 3 รำยกำร ดังนี้
เงินสมทบ หมำยถึ ง เงิ นที่รัฐจ่ำยให้กบั สมำชิ กที่ สะสมเงิ นเข้ำกองทุ นใน
อัตรำส่ วนที่เท่ำกับเงินสะสม คือ ร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อนแต่ละเดื อน ดังนั้น ถ้ำหำกสมำชิ กรำยใด
ไม่ได้สะสมเงิ นเข้ำกองทุนก็จะไม่ได้รับเงินสมทบจำกรัฐ โดยรัฐบำลจะจ่ำยให้ขำ้ รำชกำรทั้งที่เข้ำ
รับรำชกำรทั้งก่อนและหลังปี 2540
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เงินประเดิม46 หมำยถึง เงินที่รัฐจ่ำยให้สมำชิ กที่รับรำชกำรอยูก่ ่อนวันที่ 27
มีนำคม 2540 เพื่อชดเชยเงินบำนำญที่ลดลง เนื่ องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสู ตรเงินบำนำญสำหรั บ
สมำชิก ตำมสู ตรที่กำหนด โดยจ่ำยเข้ำบัญชีของสมำชิกแต่ละคนเมื่อแรกที่สมัครเข้ำกองทุน โดยมี
เงื่อนไขว่ำสมำชิกจะได้รับเงินประเดิมเมื่อออกจำกรำชกำรและเลือกรับบำนำญ
เงิ น ชดเชย หมำยถึ ง เงิ น ที่ รั ฐ จ่ ำ ยให้ แ ก่ ส มำชิ ก ในอัต รำร้ อ ยละ 2 ของ
เงินเดือนแต่ละเดือน แต่มีเงื่อนไงว่ำสมำชิกจะได้รับเงินชดเชยก็ต่อเมื่อออกจำกรำชกำรและเลือกรับ
บำนำญ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อชดเชยเงิ นบ ำนำญที่ล ดลงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสู ตรเงิ นบำนำญ
สำหรับสมำชิก
3) ผลประโยชน์ที่ กบข. ทำได้จำกกำรบริ หำรสิ นทรัพย์
เนื่ องด้วย กบข. สำมำรถนำทรัพย์สินจำกกองทุนที่ได้รับจำกสมำชิก และ
เงินที่สะสมจำกเงินสำรองไปลงทุนหำผลประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยได้ โดยผลกำไรนับ
รวมเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้นกำรเคลื่อนไหวของทรัพย์สินในส่ วนนี้ จึงเป็ นส่ วนสำคัญที่บ่งชี้ ถึง
สถำนกำรณ์ของกองทุนในปั จจุบนั และควำมยัง่ ยืนของกองทุนในอนำคตได้
สำหรับสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนในปี 2540 – 2553 มีกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ
16 ต่อปี โดย ณ วันสิ้ นปี 2553 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 482,952 ล้ำนบำท (แผนภูมิที่ 4.25)
เพิม่ ขึ้นจำกปี 2552 จำนวน 54,103 ล้ำนบำท มำจำกเงินที่รับจำกสมำชิก 26,110 ล้ำนบำท เงินรับจำก
กระทรวงกำรคลังหรื อเงินสำรอง 13,300 ล้ำนบำท ผลประโยชน์ที่ทำได้ในปี 2553 จำนวน 36,390
ล้ำนบำท ขณะเดียวกันมีส่วนที่ลดลงจำกเงินจ่ำยคืนสมำชิ ก 20,886 ล้ำนบำท เงินที่สมำชิ กไม่มีสิทธิ
ได้รับรอจ่ำยคืนกระทรวงกำรคลังจำกำรเลือกรับบำเหน็จ 741 ล้ำนบำท และเงินประเดิมรับเกินจำก
กระทรวงกำรคลัง 70 ล้ำนบำท จำกสถำนะกองทุน ชี้ ให้เห็นว่ำกองทุนมีฐำนะที่มนั่ คงซึ่ งเป็ นปั จจัย
สนับสนุนแก่กำรเตรี ยมควำมพร้อมแก่ภำวะสังคมสู งอำยุที่กำลังจะเกิดขึ้น

46

เงินประเดิม เป็ นเงินที่เบิกจ่ำยออกจำกเงินคงคลัง
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แผนภูมิที่ 4.25
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนปี 2540 – 2553 (บำท)
428,849 482,952

500,000
400,000
300,000
200,000
69,876
100,000
0

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ที่มำ : กบข.

ในด้ำนสิ ทธิ ประโยชน์ข องสมำชิ กนั้น ตำมพระรำชบัญญัติกองทุ นบำเหน็ จ
บำนำญข้ำรำชกำร มำตรำ 45 ได้กำหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของสมำชิ กประกอบไปด้วย บำเหน็จบำนำญ
เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน โดยสมำชิ กจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ดงั กล่ำวก็ต่อเมื่อสมำชิ กภำพของสมำชิ กสิ้ นสุ ดลง ได้แก่ กำรลำออก ให้ออก ปลดออก
เกษียณอำยุ ทุพพลภำพ เสี ยชี วิต ไล่ออก หรื อโอนไปหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่ ประเภทข้ำรำชกำร
ทั้งนี้ สิทธิ ประโยชน์จะแปรผันไปตำมอำยุรำชกำร โดยผูท้ ี่มีอำยุรำชกำรมำกย่อมมีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์มำก อย่ำงไรก็ตำม สิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐำนที่สมำชิ กจะได้รับหลังสิ้ นสุ ดสมำชิ กภำพ คือ
เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน ยกเว้นแต่กรณี ที่เสี ยชี วิตระหว่ำงบำนำญ จะได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์อื่นแทน นอกจำกนี้ ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ ยงั สำมำรถเลื อกรับบำเหน็ จหรื อบำนำญอี กด้วย
และผลประโยชน์ยงั ครอบคลุมไปถึงทำยำท หรื อบำเหน็จตกทอด
ตารางที่ 4.21
เปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ระหว่ำงข้ำรำชกำรระบบเดิม และข้ำรำชกำรสมำชิก กบข.
สูตรคำนวณบำนำญ

เงินประเดิม

ข้ำรำชกำรระบบเดิม
ข้ำรำชกำรสมำชิก กบข.
เงินเดือนสุดท้ำย × เวลำรำชกำร ÷ 50 เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย × เวลำ
รำชกำร ÷ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ70ของ
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย
ไม่ได้รับจำกรัฐ

รัฐบำลจ่ำยชดเชยสำหรับระยะเวลำก่อน
เข้ำ กบข. จ่ำยให้เฉพำะผูส้ มัครใจเป็ น
สมำชิก กบข. ปี 2540 และเลือกรับ
บำนำญ
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เงินชดเชย

ข้ำรำชกำรระบบเดิม
ไม่ได้รับจำกรัฐ

เงินสะสม

ไม่ตอ้ งสะสม 3% ต่อเดือน

เงินสมทบ
สวัสดิกำรที่ กบข. จัดหำ
ที่มำ: กบข.

ไม่ได้รับสมทบจำกรัฐ 3% ต่อเดือน
ไม่มีสิทธิ

ข้ำรำชกำรสมำชิก กบข.
รัฐบำลจ่ำยเงินชดเชยสำหรับระยะเวลำ
หลังเข้ำ กบข. ในอัตรำ 2% ต่อเดือน
แก่ผเู ้ ลือกรับบำนำญ
รัฐบังคับสะสม 3% ต่อเดือน สมำชิก
สำมำรถเลือกสะสมเพิ่มได้อีก 12 % เงิน
สะสมนำไปหักภำษีได้
รัฐสมทบให้ 3% ต่อเดือน
มีสิทธิ

ภาระทางการคลังกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
รำยจ่ำยที่รัฐบำลต้องจ่ำยเพื่ออุดหนุน กบข. ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ 1) เงินสำรอง
2) เงินสมทบ 3) เงินประเดิม และ 4) เงิ นชดเชย อย่ำงไรก็ตำมในส่ วนของเงิ นประเดิ มนั้นรัฐบำลได้
จ่ำยชดเชยทั้งหมดจำนวน 55,991 ล้ำนบำท ในปี 2540 ((ตำรำงที่ 4.22) อย่ำงไรก็ดี หลังปี 2540 เป็ น
ต้นมำแม้วำ่ จะมีกำรจ่ำยเงินประเดิมเข้ำกองทุนบ้ำงในบำงปี ซึ่ งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขข้อมูลของสมำชิ ก (กบข., 2555) แต่ก็เป็ นจำนวนน้อย ดังนั้นในกำรประมำณกำรภำระ
งบประมำณ จึงไม่ได้ประมำณกำรภำระงบประมำณในส่ วนนี้
ตารางที่ 4.22
เงินประเดิม ปี 2540 – 2554
ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
ที่มำ: กบข.

มูลค่ า
55,991
280
126
82
125
61
164
-

ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

หน่วย: ล้ำนบำท
มูลค่ า
11
8
186
82
64
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ดังนั้น ในกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำก กบข. จึงครอบคลุ ม 3 รำยกำร
คือ เงิ นสำรอง เงิ นสมทบ และเงิ นชดเชย และหำกพิจำรณำภำระงบประมำณในเชิ งเปรี ยบเทียบกับ
วงเงินงบประมำณที่ต้ งั ขึ้นพบว่ำ กำรเบิกจ่ำยเงินสำรองซึ่ งเป็ นเงินที่รัฐบำลจ่ำยตรงแก่กองทุนในช่วง
2544 – 2555 มีอตั รำเบิกจ่ำยเท่ำกับงบประมำณที่ต้ งั ไว้ (แผนภูมิที่ 4.26) อย่ำงไรก็ตำม ในส่ วนของ
เงินสมทบและชดเชย เนื่องจำกเป็ นเงินที่รัฐบำลจ่ำยอุดหนุ นแก่สมำชิ กซึ่ งไม่สำมำรถประมำณค่ำใช้จ่ำย
อย่ำงชัดเจนได้ จำกข้อมูลระหว่ำงปี 2541 – 2554 พบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยจริ งสู งกว่ำที่ต้ งั งบประมำณไว้โดย
เฉลี่ยร้อยละ 16.8 (แผนภูมิที่ 4.27)
แผนภูมิที่ 4.26
เงินสำรอง ปี 2544 – 2555
หน่วย: ล้ำนบำท
15,325
12,472
9,290 9,500

10,900 11,400

16,462

12,540 13,300

7,500
3,500

2544

2,200

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ปี

ที่มำ: กบข.

แผนภูมิที่ 4.27
เงินสมทบและชดเชย ปี 2544 – 2555
หน่วย: ล้ำนบำท
20,000

18,165
15,680

15,000
10,000

9,207
6,500

เบิกจ่ายจริ ง
ตังงบประมาณ
้

5,000
2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

ที่มำ: 1. ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยจริ งจำก กบข.
2. ข้อมูลวงเงินตั้งงบประมำณจำกสำนักงบประมำณ

2551

2552

2553

2554

2555

ปี
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โดยหำกพิจำรณำจำกกำรเบิกจ่ำยจริ งของทั้ง 3 รำยกำรพบว่ำ ในช่วงปี 2544 –
2555 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 12.4 ต่อปี นอกจำกนั้น ผลกระทบจำกปั จจัยกำรเข้ำสู่ สังคมผูส้ ู งอำยุจะทำ
ให้รำยจ่ำยดังกล่ำวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แผนภูมิที่ 4.28
งบประมำณรำยจ่ำยเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชย ปี 2544 – 2555
หน่วย : ล้ำนบำท
34,627

35,000
30,000
29,270
21,604

25,000
20,000
15,000
12,707

13,438

10,000

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 ปี
ที่มำ: กบข.

- เงินสารอง กบข.
เงิ นสำรองเป็ นเงินที่รัฐบำลตั้งจ่ำยแก่กองทุนฯ ตำม พ.ร.บ. กบข. มำตรำ
7247 ที่ ก ำหนดให้รัฐบำลต้องส่ งเงิ นส ำรองเป็ นรำยปี ไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 20 ของงบประมำณเงิ น
บำเหน็ จและเงิ นบำนำญประจำปี เข้ำกองทุน ดังนั้นกำรประมำณกำรเงิ นสำรองในช่ วงปี 2556 –
2576 จึงสำมำรถคำนวนได้จำกร้อยละ 20 ของประมำณกำรรำยจ่ำยบำเหน็จและบำนำญในช่ วง
2556 – 257648 โดยประมำณกำรในปี 2576 เงินสำรองอยูท่ ี่ 137,073 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556
ร้อยละ 461.1 (แผนภูมิที่ 4.29)
47

มำตรำ 72 ให้รัฐตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเป็ นรำยปี จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้ อยละ 20 ของงบประมำณรำยจ่ำยบำเหน็จบำนำญของ
ข้ำรำชกำรประจำปี เข้ำบัญชีเงินสำรองจนกว่ำเงินสำรอง เงินกองกลำง และดอกผลของเงินดังกล่ำวจะมีจำนวน 3 เท่ำของงบประมำณ
รำยจ่ำยบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรประจำปี หลังจำกนั้นให้ต้ งั งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อให้เงินสำรอง เงินกองกลำง และ
ดอกผลของเงินดังกล่ำวคงระดับ 3 เท่ำของงบประมำณรำยจ่ำยบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรในแต่ละปี และถ้ำเงินสำรอง เงิน
กองกลำง และดอกผลของเงินดังกล่ำวมีจำนวนเกิน 3 เท่ำของงบประมำณรำยจ่ำยบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำรประจำปี ให้นำเงิน
ส่วนที่เกินนั้นส่งเป็ นรำยได้แผ่นดิน
48
งบประมำณเงินบำเหน็จและบำนำญได้มีกำรประมำณกำรไว้ในรำยงำนฉบับนี้ ในหัวข้อ “รำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ ข้ำรำชกำร”
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แผนภูมิที่ 4.29
ประมำณกำรเงินสำรอง กบข. ปี 2556 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท
137,073
102,287
74,075

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2559

2558

2557

2560

35,874

24,428

2556

51,915

ปี

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

- เงินสมทบ
เงิ น สมทบเป็ นเงิ น ที่ รั ฐ จ่ ำ ยให้ ก ับ สมำชิ ก ที่ ส ะสมเงิ น เข้ำ กองทุ น ใน
อัตรำส่ วนที่เท่ำกับเงินสะสม คือ ร้อยละ 3 ของเงินเดือนแต่ละเดือน โดยจะจ่ำยให้กบั สมำชิกทุกคน
ที่ จ่ ำ ยสะสม ดัง นั้ น กำรประมำณกำรเงิ น สมทบจึ ง ใช้ ก ำรประมำณกำรจ ำนวนสมำชิ ก และ
งบประมำณเฉลี่ยต่อหัว49
การประมาณการจานวนสมาชิก กบข.
จำกข้อมูลจำนวนสมำชิ ก กบข. แยกตำมช่วงอำยุในปี 2540 – 2549 และ
2552 – 2554 นั้น พบว่ำ สมำชิ กในช่วงอำยุ 20 – 59 ซึ่ งเป็ นสมำชิ กกลุ่มหลัก มีทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ชดั เจน โดยในช่วงอำยุ 20 – 39 ปี มีทิศทำงของจำนวนสมำชิ กที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยในปี 2540
สมำชิ กในกลุ่มนี้ คิดเป็ นร้อยละ 55.0 ของสมำชิ กทั้งหมด แต่ในปี 2554 จำนวนสมำชิ กในกลุ่มนี้
ลดลงเหลือร้อยละ 33.8 เท่ำนั้น นอกจำกนี้ ในช่วงอำยุ 40 – 49 ตลอดช่วง 2540 – 2554 จำนวน
สมำชิ กมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็ นไปในรู ปแบบระฆังคว่ำ หำกพิจำรณำในรู ปแบบสัดส่ วนในปี
2540 มีจำนวนสมำชิกคิดเป็ นร้อยละ 35.5 และปรับขึ้นไปสู งสุ ดที่ร้อยละ 42.5 ในปี 2544 และปรับตัว
ลดลงมำอย่ำงต่อเนื่ องหลังจำกนั้น โดยในปี 2554 จำนวนสมำชิ กคิดเป็ นร้ อยละ 29.3 เท่ำนั้น
อย่ำงไรก็ตำมในช่วงอำยุ 50 – 59 กลับเป็ นช่วงอำยุที่มีสัดส่ วนของสมำชิ กเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
โดยในปี 2540 คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 36.2 ในปี 2554 หรื อเกือบ 4 เท่ำ ทั้งนี้ อำจ
กล่ำวได้วำ่ สมำชิก กบข. มีทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงไปในรู ปแบบของสังคมผูส้ ู งอำยุ (ตำรำงที่ 4.23)
49

เมื่อประมำณงบประมำณต่อหัวของเงินสมทบโดยเฉลี่ยและจำนวนสมำชิ กได้แล้ว ให้นำมำหำผลคูณเพื่อสร้ ำงประมำณ
กำรงบประมำณเงินสมทบที่รัฐบำลจะต้องตั้งจ่ำย
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ตารางที่ 4.23
โครงสร้ำงประชำกรในช่วงปี 2540 – 2549 และปี 2552 – 2554
หน่วย: คน
ปี
2540
18-19*
253
20-29
174,884
30-39
421,325
40-49
384,209
50-59** 101,406
60-69**
1,208
รวม 1,083,285

2541
215
178,687
417,836
386,542
113,975
1,358
1,098,613

2542
526
187,522
412,933
408,815
120,349
1,431
1,131,576

2543
264
160,791
365,729
473,909
133,266
1,591
1,135,550

2544
187
145,904
350,843
489,070
163,199
1,945
1,151,148

2545
557
155,803
348,906
490,043
163,024
1,926
1,160,259

2546
478
135,123
335,217
493,173
194,972
2,357
1,161,320

2547
99
118,518
324,390
478,962
221,461
2,624
1,146,054

2548
2549
300
221
125,603 118,327
325,215 323,650
468,782 448,976
241,920 278,185
2,784
3,594
1,164,604 1,172,953

2552
771
114,186
311,713
392,244
338,194
3,761
1,160,869

2553
770
114,253
307,980
370,485
359,013
3,763
1,156,264

2554
109
97,978
296,701
342,325
422,628
7,263
1,167,004

หมำยเหตุ : * ข้อมูลจำก กบข. เดิมจะเป็ นข้อมูลที่ครอบคลุมสมำชิกในช่วงอำยุที่นอ้ ยกว่ำ 20 ปี แต่อำยุที่นอ้ ยที่สุด
ที่รับรำชกำรเข้ำมำคือ 18 ปี (กบข.) ดังนั้นจึงตัดข้อมูลเพียงช่วงอำยุ 18 – 19 ปี เท่ำนั้น
** ข้อมูลจำก กบข. เดิมเป็ นข้อมูลสมำชิกในช่วงอำยุมำกกว่ำ 50 ปี แต่เนื่องจำกอำยุรำชกำรถูกจำกัดที่
70 ปี (กบข.) ดังนั้นช่วงอำยุดงั กล่ำวจึงถูกจำกัดเพียง 50 – 69 เท่ำนั้น และเพื่อจัดรู ปแบบกำรแบ่งช่วงอำยุให้
เหมือนกันกับส่วนอื่นนักวิจยั จึงแบ่งช่วงดังกล่ำวออกเป็ น 2 ช่วงอำยุยอ่ ยตำมสัดส่วนข้อมูลที่เคยได้แบ่งไว้แล้ว
เป็ น 50 – 59 และ 60 – 69
ที่มำ : กบข.

กำรพิ จ ำรณำเพี ย งจ ำนวนสมำชิ ก ในอดี ต เท่ ำ นั้น อำจละเลยรู ป แบบ
กำรขยำยตัวของประชำกรทั้งประเทศ เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว กำรประมำณกำรสมำชิ ก กบข. จึ ง
ประมำณกำรสัดส่ วนสมำชิ ก กบข. ต่อจำนวนประชำกรแยกตำมอำยุแทน50 ในช่วงปี 2543 - 2549 และ
2552 – 2554 พบว่ำ ในช่วงอำยุ 20 – 49 ปี สัดส่ วนสมำชิ ก กบข. ต่อจำนวนประชำกรทั้งหมดมี
ทิศทำงลดลง แต่ในช่ วงอำยุ 50 – 59 ปี กลับมีทิศทำงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน ดังนั้นหำกประเมินโดย
อำศัยทิศทำงจำกข้อมูลในอดีต51 สำมำรถประเมินสัดส่ วนดังกล่ำวในช่วง 2555 – 2576 ได้ โดย
ผลลัพธ์ของกำรประมำณกำรแสดงถึงสัดส่ วนในช่วงอำยุ 50 – 59 ปี นั้น มีทิศทำงที่ขยำยตัวสู งขึ้น แต่
ในช่วงอำยุ 20 – 49 ปี มีทิศทำงที่ปรับตัวลง (แผนภูมิที่ 4.30)

50

เมื่อสำมำรถประมำณกำรสัดส่ วนดังกล่ำวได้แล้ว สำมำรถแปลงสัดส่ วนดังกล่ำวเป็ นจำนวนสมำชิ ก กบข. โดยเพียงนำมำคูณกับ
จำนวนประชำกรที่ประมำณกำรณ์ไว้ในหัวข้อข้ำงต้น
51
Holt Method เป็ นวิธีกำรประมำณกำรณ์ขอ้ มูลโดยอำศัยทิศทำงจำกข้อมูลในอดีตเป็ นตัวชี้ นำ
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แผนภูมิที่ 4.30
สัดส่ วนสมำชิก กบข. ต่อจำนวนประชำกรทั้งหมดในช่วงปี 2543 – 2554
และประมำณกำรในช่วงปี 2555 – 2576
หน่วย: ร้อยละ
6%
5%
18-19*
4%

20-29

3%

30-39
40-49

2%

50-59**
1%

60-69**
2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

0%
ปี

6%
5%

18-19*

4%

20-29

3%

30-39

2%

40-49

1%

50-59**
60-69**
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

0%
ปี

หมำยเหตุ : * ข้อมูลจำก กบข. เดิมจะเป็ นข้อมูลที่ครอบคลุมสมำชิกในช่วงอำยุที่นอ้ ยกว่ำ 20 ปี แต่อำยุที่นอ้ ยที่สุด
ที่รับรำชกำรเข้ำมำคือ 18 ปี (กบข.) ดังนั้นจึงตัดข้อมูลเฉพำะช่วงอำยุ 18 – 19 ปี เท่ำนั้น
** ข้อมูลจำก กบข. เดิมเป็ นข้อมูลสมำชิกในช่วงอำยุมำกกว่ำ 50 ปี แต่เนื่องจำกอำยุรำชกำรถูกจำกัดที่
70 ปี (กบข.) ดังนั้นช่วงอำยุดงั กล่ำวจึงถูกจำกัดเพียง 50 – 69 เท่ำนั้น และเพื่อจัดรู ปแบบกำรแบ่งช่วงอำยุให้
เหมือนกับส่วนอื่นนักวิจยั จึงแบ่งช่วงดังกล่ำวออกเป็ น 2 ช่วงอำยุยอ่ ยตำมสัดส่วนข้อมูลที่ได้แบ่งไว้แล้วเป็ น
50 – 59 และ 60 – 69
*** ข้อมูลปี 2550 – 2551 ประมำณกำรโดยมีค่ำเท่ำกับปี 2549
ที่มำ : กบข. และ ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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กำรประมำณกำรจำนวนสมำชิก กบข.52 ตลอดช่วงปี 2556–2576 มีทิศทำง
ในรู ปแบบระฆังคว่ำ เนื่ องจำกวัยแรงงำนจำกข้อมูลประชำกรทั้งหมดหดตัวลงซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรเข้ำสู งสังคมผูส้ ู งอำยุ หำกพิจำรณำถึงอัตรำกำรขยำยตัวโดยเฉลี่ย พบว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำวจำนวน
สมำชิก กบข. หดตัวลงในอัตรำร้อยละ 0.21 ต่อปี (แผนภูมิที่ 4.31)
แผนภูมิที่ 4.31
ประมำณกำรจำนวนสมำชิก กบข. ระหว่ำงปี งบประมำณ 2556 – 2575
หน่วย: คน
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000

1,150,611
1,098,246

1,050,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

การประมาณการงบประมาณรายจ่ ายสมทบต่ อหัว
หำกพิจำรณำถึ งแนวทำงกำรจ่ำยเงิ นสมทบของรัฐบำลแก่ สมำชิ กพบว่ำ
รำยจ่ำยเงิ นสมทบของรั ฐบำลนั้นเป็ นกำรตั้งจ่ำยให้แก่ สมำชิ ก กบข. ทุ กคน ดังนั้นกำรวิเครำะห์
รำยจ่ำยต่อหัวโดยเฉลี่ยจึงสำมำรถคำนวณได้จำกรำยจ่ำยสมทบหำรด้วยจำนวนจำนวนสมำชิ ก กบข.
ทั้งหมด
ประมำณกำรรำยจ่ำยสมทบต่อหัวสำมำรถพิจำรณำจำกทิศทำงกำร
ขยำยตัวของเงินเดือนข้ำรำชกำร53 ซึ่งเติบโตร้อยละ 6 ต่อปี และทุกๆ ปี ที่ 4 จะมีกำรปรับฐำน
เงินเดือนในอัตรำร้อยละ 9.554 โดยเริ่ มจำกปี 2555 เป็ นปี ที่มีกำรปรับฐำนเงินเดือน จำกแนวคิด
ข้ำงต้น ตลอดช่วง 2556 – 2576 รำยจ่ำยสมทบต่อหัวขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.9 ต่อปี โดยในปี 2576
คิดเป็ น 37,882 บำทต่อหัว (แผนภูมิที่ 4.32)

52

นำข้อมูลสัดส่ วนในช่วง 2555 – 2576 มำคูณกับจำนวนประชำกรทั้งหมดที่มีกำรประมำณไว้ในช่วงเวลำเดียวกัน
เงินสมทบสำมำรถคำนวนมำจำกร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้ำรำชกำร ดังนั้น ทิศทำงของเงินเดือนจึงสำมำรถสะท้อนถึงทิศทำงของ
รำยจ่ำยเงินสมทบต่อหัวด้วย
54
คำนวนมำจำกข้อมูลรำยจ่ำยเงินสมทบต่อหัวปี ที่สูงโดดเด่นในช่วง 2541 – 2554
53
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แผนภูมิที่ 4.32
รำยจ่ำยสมทบต่อหัวระหว่ำงปี 2541 – 2555 และประมำณกำรรำยจ่ำยเงินสมทบต่อหัว
ปี งบประมำณ 2556 – 2576
หน่วย: บำท
9,472

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

4,431

ปี

37,882
29,047

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

17,078

13,095

10,041

22,272

ปี

ที่มำ: 1. ข้อมูลจริ งปี 2541-2555 จำก กบข.
2. ปี 2556-2576 ประมำณกำรโดยนักวิจยั

การประมาณการเงินสมทบ
กำรประมำณกำรเงินสมทบระหว่ำงปี งบประมำณ 2556 - 257655 ขยำยตัว โดยเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี
โดยรำยจ่ำยในปี งบประมำณ 2576 อยูท่ ี่ 41,603 ล้ำนบำท เติบโตมำจำกปี 2556 ร้อยละ 257.6 ซึ่งมี
ปั จจัยมำจำกทิศทำงของเงินสมทบต่อหัวที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 4.33)
แผนภูมิที่ 4.33
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินสมทบในช่วงปี งบประมำณ 2556 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
55

ผลคูณของประมำณกำรจำนวนสมำชิ ก กบข. ทั้งหมด และประมำณกำรรำยจ่ำยสมทบต่อหัว

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

11,635

26,148

20,391

15,532

41,603

33,176

ปี
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การประมาณการเงินชดเชย
เงินชดเชยเป็ นเงินที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิ กเพื่อชดเชยเงินบำนำญที่ลดลงจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงสู ตรเงิ นบำนำญส ำหรับสมำชิ ก ดัง นั้นเงิ นชดเชยจึ ง กระทบต่ อจำนวนสมำชิ ก
ทั้งหมดที่รับบำนำญ ทั้งนี้ กำรประมำณกำรในเบื้องต้นจึงอำศัยข้อมูล 2 ส่ วนคืองบประมำณต่อหัวโดย
เฉลี่ยและจำนวนสมำชิกทั้งหมด
กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยชดเชยต่อหัว
กำรประมำณกำรเงินชดเชยต่อหัวอำศัยหลักกำรเดี ยวกันกับกำรประมำณ
กำรรำยจ่ำยเงินสมทบ เนื่ องจำกมีหลักกำรที่คล้ำยคลึงกัน56 โดยผลกำรประมำณกำรพบว่ำรำยจ่ำย
เงินชดเชยต่อหัวปี 2556 – 2576 มีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.9 ต่อปี (แผนภูมิที่ 4.34)
แผนภูมิที่ 4.34
รำยจ่ำยเงินชดเชยต่อหัวปี 2541 – 2555 และประมำณกำรในช่วงปี 2556 - 2576
หน่วย: บำท
6,271

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2,954

25,077
19,229
14,744
11,305

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

6,647

8,669

ที่มำ: 1. ปี 2541-2555 ข้อมูลจริ งจำก กบข.
2. ปี 2556-2576 ประมำณกำรโดยนักวิจยั
56

เงินชดเชยสำมำรถคำนวนมำจำกร้อยละ 2 ของเงินเดือนข้ำรำชกำรที่รับรำชกำรก่อนปี 2540 และเลือกเข้ำ กบข.
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กำรประมำณกำรเงินชดเชย
กำรประมำณกำรเงินชดเชย 2556 – 2576 เป็ นผลคูณของกำรประมำณกำร
รำยจ่ำยเงินชดเชยเฉลี่ ยต่อหัวและจำนวนสมำชิ ก มีทิศทำงเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.6 และในปี 2556
รำยจ่ำยเงินชดเชยคิดเป็ น 7,702 ล้ำนบำท และเป็ น 27,541 ล้ำนบำทในปี 2576 (แผนภูมิที่ 4.35)
แผนภูมิที่ 4.35
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินชดเชยในช่วงปี 2556 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท
27,541
21,962
17,310

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2559

2558

2557

2560

10,282

7,702

2556

13,499

ปี

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

รวมภาระงบประมาณสาหรับ กบข.
เมื่อนำประมำณกำรรำยจ่ำยเงินสำรอง สมทบ และชดเชยรวมกันพบว่ำมี
กำรเติบโตโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 9.1 ต่อปี โดยในปี 2576 รำยจ่ำยดังกล่ำวจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 206,218
ล้ำนบำท ซึ่ งเติบโตมำมำกกว่ำร้อยละ 371.2 หรื อเกือบ 4 เท่ำ จำกปี 2556 (แผนภูมิที่ 4.36)
แผนภูมิที่ 4.36
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินสำรอง สมทบ ชดเชยในช่วงปี 2556 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท
206,218
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(2) รายจ่ ายเงินเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ ข้ าราชการ
รำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำรเป็ นรำยจ่ำยในหมวดงบกลำง มี
วัตถุประสงค์เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ เงินทำขวัญ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง เงินทดแทนข้ำรำชกำรวิสำมัญ เงินค่ำตอบแทนสำหรับผูไ้ ด้รับอันตรำยใน
กำรรักษำควำมมัน่ คงของประเทศ เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบำนำญเสี ยชีวติ เงินสงเครำะห์ผปู ้ ระสบภัย
เนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบตั ิงำนของชำติหรื อกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่มนุษยธรรม
เงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรำยเดือนผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ (ช.ร.บ.)
และเงินบำเหน็จดำรงชีพ โดยมีคำนิยำมพอสรุ ปได้ ดังนี้
เงินเบีย้ หวัด หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่รับรำชกำรมำ ซึ่ งจ่ำยเป็ นรำย
เดื อน ให้แก่ นำยทหำรชั้นสั ญญำบัตร นำยทหำรชั้นประทวน และพลทหำร ซึ่ งรั บรำชกำรครบ
กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร เมื่อลำออกจำกรำชกำรและยังอยูใ่ นกองหนุ นโดย
จ่ำยถึงวันครบกำหนดรับเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495
หลักเกณฑ์ การคานวณเงินเบีย้ หวัด
กรณี เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตร ต้องมีเวลำรำชกำรประจำกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี
และเมื่อออกจำกรำชกำรต้องมีอำยุ ดังนี้ คือ
1. ร้อยตรี (ร.ต.) - ร้อยเอก (ร.อ.)
2. พันตรี (พ.ต.) - พันโท (พ.ท.)
3. พันเอก (พ.อ.) - นำยพล

อำยุไม่เกิน 45 ปี
อำยุไม่เกิน 50 ปี
อำยุไม่เกิน 55 ปี

กรณี เป็ นนำยทหำรประทวน และพลทหำรประจำกำร (พลอำสำสมัคร)
ต้องเป็ นทหำรประจำกำรต่อจำกกองประจำกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี และเมื่อออกจำกรำชกำรยังไม่พน้
กองหนุนชั้นที่ 2
เกณฑ์กำรคำนวณเบี้ยหวัด ให้นบั เวลำรำชกำรปกติรวมกับเวลำรำชกำร
ทวีคูณ57 (ถ้ำมี) ได้เวลำรำชกำรเท่ำไรแล้ว ตกเกณฑ์ไหน ก็จะได้เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัด ดังนี้

57

เวลำรำชกำรทวีคูณ หมำยถึง เวลำที่กฎหมำยกำหนดให้นบั เพิ่มอีก 1 เท่ำ ตำมที่ กระทรวงกลำโหมกำหนด หรื อในเขตประกำศกฎ
อัยกำรศึก
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1. มีเวลำรำชกำรไม่ถึง 15 ปี
ได้เบี้ยหวัด = 15/50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
2. มีเวลำรำชกำร 15 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี
ได้เบี้ยหวัด = 25/50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
3. มีเวลำรำชกำร 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี
ได้เบี้ยหวัด = 30/50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
4. มีเวลำรำชกำร 30 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี
ได้เบี้ยหวัด = 35/50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
5. มีเวลำรำชกำร 35 ปี ถึง 40 ปี
ได้เบี้ยหวัด = 40/50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
6. มีเวลำรำชกำรเกินกว่ำ 40 ปี ขึ้นไป
ได้เบี้ยหวัด = เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย X จำนวนปี เวลำรำชกำร/50
ทั้งนี้ เบี้ยหวัดให้จำกัดจำนวนอย่ำงสู งไม่เกินเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
บ าเหน็ จ หมำยถึ ง เงิ น ที่ ท ำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบให้แก่ ข ้ำ รำชกำร
ที่ออกจำกรำชกำร โดยจ่ำยให้เป็ นก้อนเพียงครั้งเดี ยวเมื่อได้รับบำเหน็จไปแล้วเป็ นอันสิ้ นสุ ดเด็จขำด
ไม่มีสิทธิ ได้รับกำรช่วยเหลือ ประกำรใดจำกทำงรำชกำรต่อไปอีกแม้เมื่อกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่
ก็ไ ม่สำมำรถร้ องขอให้นำเวลำรำชกำรตอนแรกมำรวมกับ เวลำรำชกำรในครั้ งหลัง เพื่อคำนวณ
บำเหน็จบำนำญ และเมื่อถึงแก่กรรมทำยำทไม่มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จตกทอด
บานาญ หมำยถึง เงินที่ทำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบให้แก่ขำ้ รำชกำรที่ออก
จำกรำชกำร ซึ่ งจ่ำยให้เป็ นรำยเดือนจนกระทัง่ ถึงวันที่ถึงแก่กรรมหรื อถึงวันที่ผรู ้ ับบำนำญหมดสิ ทธิ
ในกำรรับบำนำญ นอกจำกนี้ ผทู ้ ี่รับบำนำญยังได้รับควำมช่วยเหลือในเรื่ องค่ำเล่ำเรี ยน หรื อค่ำบำรุ ง
กำรศึกษำ ของบุตร ค่ำรักษำพยำบำล และเมื่อถึงแก่กรรมแล้วทำยำทก็ยงั มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษ
เท่ำกับเงิ นบำนำญ 3 เดือน (รวมเงินช่ วยค่ำครองชี พผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ) และได้รับบำเหน็จตก
ทอดด้วย
บาเหน็จบานาญปกติ จ่ำยให้ขำ้ รำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้
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1) เหตุทดแทน ให้แก่ขำ้ รำชกำรซึ่ งออกจำกประจำกำรเพรำะเลิก หรื อยุบ
ตำแหน่ง หรื อซึ่ งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีควำมผิด หรื อซึ่ งออกตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย หรื อ ทหำรซึ่ งออกจำกกองหนุ นเบี้ยหวัด
2) เหตุทุพพลภำพ ให้แก่ขำ้ รำชกำรผูป้ ่ วยเจ็บทุพพลภำพซึ่ งแพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรองได้ตรวจและ แสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะรับรำชกำรในตำแหน่งหน้ำที่ซ่ ึ ง
ปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั ต่อไป
3) เหตุสูงอำยุ ให้แก่ขำ้ รำชกำรผูม้ ีอำยุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว หรื อผูท้ ี่มีอำยุ
ครบห้ำสิ บปี บริ บูรณ์แล้ว ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร
4) เหตุรับรำชกำรนำน ให้แก่ขำ้ รำชกำรซึ่ งมีเวลำรำชกำรสำหรับคำนวณ
บำเหน็จบำนำญครบสำมสิ บปี บริ บูรณ์ หรื อผูท้ ี่มีเวลำรำชกำรสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญครบ
ยีส่ ิ บห้ำปี บริ บูรณ์แล้ว ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร
วิธีการคานวณเงินบาเหน็จบานาญ
ตำม พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร
บำนำญ = เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย x (เวลำรำชกำร/50)
ตำม พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร
บำนำญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร)/50
หมายเหตุ
- เงินบำนำญที่คำนวณได้ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิ บเดือน
สุ ดท้ำย
- ผูร้ ับบำเหน็จ กบข. มีสิทธิได้รับเงินสะสม สมทบ และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่ำว
- ผูร้ ับบำนำญ กบข. มีสิทธิได้รับเงินประเดิม ชดเชย สะสมสมทบ และ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำว
- กำรนับเวลำรำชกำร ให้นำเวลำรำชกำรปกติบวกด้วยเวลำทวีคูณ หักด้วย
วันลำระหว่ำงเวลำทวีคูณ และเวลำซึ่ งไม่ได้รับเงินเดือน
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บาเหน็จตกทอด คือ เงิ นที่ ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ ทำยำทของข้ำรำชกำรหรื อ
ผูร้ ับบำนำญที่เสี ยชีวติ โดยจ่ำยให้เป็ นก้อนเพียงครั้งเดียว
บำเหน็จตกทอด มี 2 กรณี
1. ข้ำรำชกำรตำยระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยนั้นมิ ได้เกิ ดขึ้ นเนื่ องจำก
กำรประพฤติชวั่ อย่ำงร้ำยแรงของตนเอง ให้จ่ำยเป็ นเงินบำเหน็จตกทอด (เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำยคูณ
ด้วยจำนวนปี เวลำรำชกำร) ให้แก่ทำยำท ดังนี้
1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่ วน ถ้ำมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่ วน
2) สำมี และภริ ยำ ให้ได้รับ 1 ส่ วน
3) บิดำ และมำรดำ หรื อบิดำ หรื อมำรดำที่มีชีวติ อยู่ ให้ได้รับ 1ส่ วน
กรณี ไม่มีทำยำทตำมข้อใดข้อหนึ่ง ให้แบ่งแก่ทำยำทที่เหลือ
กรณี ไม่มีทำยำททั้งหมด ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่ งผูต้ ำยได้แสดงเจตนำไว้ต่อส่ วน
รำชกำรเจ้ำสังกัด
2. ผูไ้ ด้รับบำนำญตำย ให้จ่ำยเป็ นเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่ำของ
บำนำญ รำยเดือนที่ได้รับ
วิธีการคานวณเงินบาเหน็จตกทอด
- กรณี ขำ้ รำชกำรประจำเสี ยชีวติ
เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร
- กรณี ผรู้ ับบำนำญเสี ยชีวติ
บำนำญ x 30 (จ่ำยให้ 30 เท่ำของบำนำญ)
โดยให้แบ่งจ่ำยบำเหน็จตกทอดแก่ทำยำท ดังนี้
 ทำยำทตำมกฎหมำย มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จตกทอด ดังนี้
(1) บุตรได้รับ 2 ส่ วน โดยเฉลี่ยจ่ำยคนละเท่ำๆ กัน หำกมีบุตรตั้งแต่ 3 คน
ขึ้นไปให้บุตรได้รับ 3 ส่ วน
(2) สำมีหรื อภริ ยำให้ได้รับ 1 ส่ วน
(3) บิดำมำรดำที่ยงั มีชีวติ อยู่ 1 ส่ วน แบ่งจ่ำยให้คนละเท่ำกัน
 บุคคลซึ่ งผูต้ ำยได้แสดงเจตนำไว้ต่อส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัดให้เป็ นผูร้ ับ
บำเหน็จตกทอด โดยให้ได้รับตำมส่ วนที่ผตู ้ ำยกำหนดตำมแบบและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลัง
กำหนด
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 กรณี ที่ผตู ้ ำยไม่มีทำยำทตำมกฎหมำยและไม่ได้ทำหนังสื อแสดง
เจตนำระบุตวั ผูร้ ับบำเหน็จตกทอดไว้ ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็ นอันยุติลง
บานาญพิเศษ คือ เงิ นที่ จ่ำยให้แก่ ขำ้ รำชกำร พลทหำรกองประจำกำร หรื อ
บุคคล ที่ทำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนด ซึ่ งได้รับอันตรำยจนพิกำรหรื อป่ วยเจ็บถึง
ทุพพลภำพจนไม่สำมำรถรับรำชกำรต่อไปได้ หรื อจ่ำยให้แก่ทำยำทของบุคคลดังกล่ำว กรณี ถึงแก่
ควำมตำยเพรำะเหตุปฏิบตั ิรำชกำรในหน้ำที่ จ่ำยให้เป็ นรำยเดือน ทั้งนี้ แม้วำ่ จะมีเวลำรำชกำรไม่ถึง
1 ปี ก็มีสิทธิ ได้รับบำนำญพิเศษ
วิธีการคานวณเงินบานาญพิเศษ
เงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย x อัตรำที่กำหนดแล้วแต่กรณี
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ปกติ
- พิกำรทุพพลภำพ = 5/50 - 20/50 ส่ วนของเงินเดือนเดือน
สุ ดท้ำย
- เสี ยชีวติ = 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
2. กรณี ไปรำชกำรหรื อปฏิบตั ิรำชกำร
- พิกำรทุพพลภำพ = 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
- เสี ยชีวติ = 40/50 ส่ วนของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
3. กรณี ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนด (ระหว่ำงสงครำม
หรื อจลำจลในระหว่ำงประกำศใช้กฏอัยกำรศึก)
- พิกำรทุพพลภำพ = 30/50 – 35/50 ส่ วนของเงินเดือนเดือน
สุ ดท้ำย
- เสี ยชีวติ = 40/50 ส่ วนของเงินเดือนเดือนสุ ดท้ำย
บาเหน็ จลูกจ้ าง หมำยถึ ง เงิ นตอบแทนที่ ได้รับรำชกำรมำ โดยจ่ำยให้แก่ ลูกจ้ำง
ประจำ มี 4 ประเภท ได้แก่ บำเหน็จปกติ บำเหน็จรำยเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษรำยเดือน
โดยมีสำระสำคัญดังนี้
(1) บำเหน็จลูกจ้ำงปกติ หมำยถึง เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยให้ลูกจ้ำงประจำ โดย
จ่ำยให้ครั้งเดี ยวเป็ นเงิ นก้อน กรณี ลูกจ้ำงประจำออกจำกงำน (เงื่ อนไขต้องรั บรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
บริ บูรณ์) หรื อกรณี ถึงแก่ควำมตำย (เงื่อนไขต้องรับรำชกำรไม่นอ้ ย 1 ปี บริ บูรณ์)
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วิธีการคานวณเงินบาเหน็จลูกจ้ างปกติ
ค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย x (จำนวนเดือนทำงำน/12)
(2) บำเหน็จรำยเดื อน หมำยถึง เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยให้ลูกจ้ำงประจำที่ออก
จำกงำน เนื่องจำกทำงำนมำนำน โดยจ่ำยให้เป็ นรำยเดื อน (เงื่ อนไขต้องรับรำชกำรอย่ำงน้อย 25 ปี
บริ บูรณ์) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ออกจำกงำนจนกระทัง่ ตำย
วิธีการคานวณเงินบาเหน็จลูกจ้ างรายเดือน
ค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย x (จำนวนเดือนทำงำน/12/50)
(3) บำเหน็จพิเศษ หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับอันตรำย ป่ วย
เจ็บ หรื อลูกทำร้ำย เพรำะเหตุปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ ซึ่ งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและแสดง
ควำมเห็ นว่ำ ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิหน้ำที่ได้อีกเลย โดยจ่ำยให้เป็ นก้อนเพียงครั้งเดี ยว นอกเหนื อจำก
บำเหน็จปกติ
วิธีการคานวณเงินบาเหน็จพิเศษ
กรณี ทุพพลภำพ
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ปกติแล้วถึงแก่กรรม
- ลูกจ้ำงประจำ = 6-24 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
- ลูกจ้ำงชัว่ ครำว = 3 ใน 4 ส่ วนของอัตรำที่ลูกจ้ำงประจำได้รับ
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่ระหว่ำงสงครำมหรื อจลำจลในระหว่ำงประกำศใช้
กฏอัยกำรศึก
- ลูกจ้ำงประจำ = 36-42 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
- ลูกจ้ำงชัว่ ครำว = 3 ใน 4 ส่ วนของอัตรำที่ลูกจ้ำงประจำได้รับ
กรณี เสี ยชีวติ
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ปกติ
- ลูกจ้ำงประจำ = 30 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
- ลูกจ้ำงชัว่ ครำว = 3 ใน 4 ส่ วนของอัตรำที่ลูกจ้ำงประจำได้รับ
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่ระหว่ำงสงครำมหรื อจลำจลในระหว่ำงประกำศใช้กฏ
อัยกำรศึก
- ลูกจ้ำงประจำ = 48 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
- ลูกจ้ำงชัว่ ครำว = 3 ใน 4 ส่ วนของอัตรำที่ลูกจ้ำงประจำได้รับ
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 กรณี ปฏิบตั ิหน้ำที่ปกติแล้วถึงแก่กรรมให้ได้รับ 30 เท่ำของ
ค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
 ให้ได้รับ 48 เท่ำ ของค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย
(4) บำเหน็ จพิเศษรำยเดื อน หมำยถึ ง เงิ นที่ จ่ำยให้แก่ ลู กจ้ำงประจำที่ ได้รับ
อันตรำย ป่ วยเจ็บ หรื อถูกทำร้ำยเพรำะเหตุปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ ซึ่ งแพทย์ที่ ทำงรำชกำรรับรองได้
ตรวจและแสดงควำมเห็ นว่ำ ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิหน้ำที่ได้อีกเลย โดยจ่ำยให้รำยเดือน (โดยคำนึ งถึ ง
ควำมร้ำยแรงต่อเหตุกำรณ์น้ นั ๆ)
วิธีการคานวณเงินบาเหน็จพิเศษรายเดือน
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ในเวลำปกติ
= (6 - 24 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย) / 50
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ กระทรวงกลำโหมกำหนด (ระหว่ำงสงครำม หรื อ
จลำจลในระหว่ำงประกำศใช้กฎอัยกำรศึก)
= (36-42 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุ ดท้ำย) / 50
หมายเหตุ: ให้หวั หน้ำส่ วนรำชกำรระดับกรม หรื อเทียบเท่ำเป็ น ผูก้ ำหนดตำมจำนวนที่เห็นสมควร
แก่เหตุกำรณ์ประกอบกับควำมพิกำรและทุพพลภำพของลูกจ้ำงประจำ
เงินทาขวัญ หมำยถึง เงินที่จ่ำยเพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจให้แก่ขำ้ รำชกำรและ
ลูกจ้ำง ซึ่ งได้รับอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยเพรำะเหตุปฏิบตั ิรำชกำรในหน้ำที่หรื อถูกประทุษร้ำยเพรำะ
เหตุกระทำกำรตำมหน้ำที่ แต่ยงั สำมำรถรับรำชกำรต่อไปได้โดยจ่ำยเป็ นเงินก้อนครั้งเดียว
บาเหน็จดารงชี พ หมำยถึ ง เงิ นที่จ่ำยให้แก่ ขำ้ รำชกำรผูร้ ั บบำนำญปกติ และ
หรื อบำนำญพิเศษทุพพลภำพ เพื่อกำรดำรงชี พในขณะที่ยงั มีชีวิต เพื่อช่ วยเหลือในกำรดำรงชี พให้
เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ โดยจ่ำยเป็ นเงินก้อนครั้งเดียว
บำเหน็จดำรงชีพ คือ กำรนำบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่ำของบำนำญรำย
เดือน แต่ไม่เกิน จำนวนเงิน 200,000 บำท มำจ่ำยให้กบั ผูร้ ับบำนำญในขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่ เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนของผูร้ ับบำนำญในกำรดำรงชีพให้เหมำะสม กับสภำวะ
เศรษฐกิจ โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
หำกบำเหน็จดำรงชีพ (15 เท่ำของบำนำญรำยเดือน) เกิน 200,000 บำท เมื่อ
อำยุครบ 65 ปี บริ บูรณ์จะมีสิทธิได้รับเงินในส่ วนที่เกินจำก 200,000 บำทได้อีก แต่ไม่เกิน 400,000
บำท
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เมื่อผูร้ ับบำนำญเสี ยชีวติ ให้ทำยำทหรื อบุคคลที่ผรู้ ับบำนำญได้แสดงเจตนำ ให้
เป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดขอรับบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่ำของบำนำญรำยเดือนบวก
เงินเพิ่ม (ถ้ำมี) หักด้วยเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับ ไปแล้ว
ผู้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชี พ
1. เป็ นผูร้ ับบำนำญที่พน้ จำกรำชกำร เพรำะเกษียณอำยุประจำปี หรื อตำม
โครงกำรเกษี ยณก่ อนอำยุกำหนดลำออกจำกรำชกำรทำงรำชกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร หรื อถู ก
ลงโทษปลดออกจำกรำชกำร
2. ได้รับบำนำญปกติ และหรื อบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ
3. ไม่เป็ นข้ำรำชกำรซึ่ งออกจำกรำชกำร หรื อผูร้ ับบำนำญที่มีกรณี หรื อต้องหำว่ำ
กระทำควำมผิดวินยั หรื ออำญำก่อนออกจำกรำชกำร แต่กรณี หรื อคดี ยงั ไม่ถึงที่สุด (แม้จะได้ทำสัญญำ
กำรค้ ำประกันเพื่อขอรับบำนำญปกติไว้แล้วก็ตำม)
วิธีการคานวณบาเหน็จดารงชีพ
บำเหน็จดำรงชีพ (ไม่เกิน 200,000 บำท)
= บำนำญปกติรำยเดือน x 15 หรื อ
= บำนำญปกติ + บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ x 15
เมื่ออำยุครบ 65 ปี
บำเหน็จดำรงชีพ = ส่ วนที่เหลือจำกก้อนแรกแต่ไม่เกิน 400,000 บำท
หมายเหตุ: เงินบำนำญที่นำมำคำนวณไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )
วิธีการคานวณบาเหน็จตกทอด กรณีผ้ ูรับบาเหน็จดารงชี พตาย
เมื่ อผูร้ ั บบ ำเหน็ จดำรงชี พถึ งแก่ ควำมตำย กำรค ำนวณบ ำเหน็ จตกทอดให้แ ก่
ทำยำทตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 หรื อ พระรำชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 ดังนี้
- บำนำญปกติรำยเดือน x 30 - บำเหน็จดำรงชีพ หรื อ
- บำนำญปกติรำยเดือ + บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ x 30 - บำเหน็จดำรงชีพ
หมายเหตุ: - เงินบำนำญที่นำมำคำนวณไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ.
- ช.ค.บ. หมำยถึง เพิ่มเงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ
- ช.ร.บ. หมำยถึง เงินช่วยเหลือรำยเดือนผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ
- ผูร้ ับบำนำญจะขอรับบำเหน็จดำรงชีพหรื อไม่ก็ได้
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- ผูม้ ีสิทธิ จะขอรับบำนำญ และบำเหน็จดำรงชีพ พร้อมกันก็ได้
- ผูม้ ีสิทธิ จะขอรับบำนำญก่อน และตัดสิ นใจขอรับบำเหน็จดำรงชีพภำยหลังก็ได้
- ถ้ำเป็ นบุคคลที่มีกรณี หรื อต้องหำว่ำกระทำควำมผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรงหรื ออำญำ
ก่อนออกจำกรำชกำร แต่กรณี หรื อคดี ยงั ไม่ถึงที่สุด แม้จะเป็ นผูร้ ับบำนำญโดยมีหนังสื อสัญญำค้ ำ
ประกันก็ตำม) จะขอรับได้เมื่อกรณี หรื อคดีถึงที่สุดและมีสิทธิได้รับบำนำญ
ภาระทางการคลังของรายจ่ ายเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ ข้ าราชการ
รำยจ่ำยเพื่อจ่ำยเป็ นเงิ นเบี้ ยหวัด บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร และเงิ นอื่ นที่ มี
ลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วย
1) เงินเบีย้ หวัด หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่ งจ่ำยให้
เป็ นรำยเดือนให้แก่ นำยทหำรชั้นสัญญำบัตร และนำยทหำรประทวนที่ออกจำกรำชกำรและยังอยู่
ในกองหนุ น โดยจ่ำยถึ งวันครบกำหนดรับเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับของกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเบี้ย
หวัด พ.ศ.2459
2) เงินบาเหน็จ ประกอบด้วย
2.1) บำเหน็จข้ำรำชกำร
2.2) บำเหน็จตกทอด
2.3) บำเหน็จข้ำรำชกำรกำรเมือง
3) เงินบานาญ ประกอบด้วย บำนำญปกติ บำนำญพิเศษ เงินบำนำญพิเศษ
สมำชิกอำสำสมัครต่ำง ๆ และบำนำญข้ำรำชกำรกำรเมือง
4) เงินอืน่ ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน หมำยถึง เงินที่จ่ำยในลักษณะเดียวกับเงิน
บำเหน็จบำนำญที่จ่ำยให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน เมื่อออกจำกงำนที่นอกเหนื อจำกรำยกำรที่ระบุไว้
ประกอบด้วย
4.1) เงินทดแทนข้ าราชการวิสามัญ ประกอบด้วย
4.1.1) เงินทดแทนข้ำรำชกำรพลเรื อนวิสำมัญ 58 หมำยถึง เงินทดแทน
ในกรณี ขำ้ รำชพลเรื อนวิสำมัญที่ออกจำกรำชกำร หรื อพ้นจำกรำชกำรเพรำะเหตุยุบเลิกตำแหน่ ง หรื อ
ตัดทอนงำน

58

ข้ำรำชกำรพลเรื อนวิสำมัญ หมำยถึง บุคคลที่รัฐบำลจ้ำงไว้ให้ทำกำรเฉพำะอย่ำง หรื อระยะเวลำชัว่ ครำว
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4.1.2) เงินช่วยเหลือผูซ้ ่ ึ งออกจำกรำชกำรตำมมำตรกำร หมำยถึง เงินที่
จ่ำยให้แก่ขำ้ รำชกำรซึ่ งได้รับอนุ ญำตให้ลำออกจำกรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุ งอัตรำกำลังของส่ วน
รำชกำร
4.2) เงินบาเหน็จลูกจ้ าง และเงินทาขวัญข้ าราชการและลูกจ้ าง ประกอบด้วย
4.2.1) เงินทำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง หมำยถึ ง เงิ นที่จ่ำยเป็ นก้อน
ให้แก่ขำ้ รำชกำรและลูกจ้ำงผูไ้ ด้รับอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยจนพิกำรถึงสู ญเสี ยอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ไป เพรำะเหตุปฏิ บตั ิ หน้ำที่ หรื อถู กประทุ ษร้ ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่ แต่ ยงั สำมำรถรั บ
รำชกำรต่อได้ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
4.2.2) บำเหน็จ (ลูกจ้ำง)
4.2.3) บำเหน็จรำยเดือน (ลูกจ้ำง)
4.2.4) เงินบำเหน็จพิเศษรำยเดือน (ลูกจ้ำง)
4.2.5) เงินบำเหน็จพิเศษ (ลูกจ้ำง)
4.2.6) บำเหน็จตกทอดของผูร้ ับบำเหน็จรำยเดือน
4.2.7) บำเหน็จตกทอดของผูร้ ับบำเหน็จพิเศษรำยเดือน
4.3) เงินช่ วยพิเศษผู้รับบานาญเสี ยชี วิต หมำยถึ ง เงิ นที่ จ่ำ ยเพื่อเป็ นกำร
ช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทำยำท ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิ รับบำนำญตำย
4.4) เงินสงเคราะห์ ผ้ ูประสบภัยเนื่องจากการช่ วยเหลือราชการ หมำยถึง
เงินที่จ่ำยให้กบั ประชำชนทัว่ ไปและผูซ้ ่ ึ งมิได้เป็ นข้ำรำชกำร เช่น กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น สำรวัตรกำนัน
ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้ำ น อำสำพัฒนำ รำษฎร อำสำสมัค ร ฯลฯ ได้รับ กำรเจ็บ ป่ วยหรื อถู ก ประทุ ษ ร้ ำ ย
เนื่ อ งมำจำกกำรช่ ว ยเหลื อ รำชกำร กำรปฏิ บ ัติ ง ำนของชำติ ต ำมพระรำชบัญ ญัติ ส งเครำะห์
ผูป้ ระสบภัย เนื่ องจำกกำรช่ วยเหลื อรำชกำร กำรปฏิ บ ตั ิ งำนของชำติ หรื อกำรปฏิ บ ตั ิ ตำมหน้ำ ที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่ งกำหนดให้จ่ำยเป็ นเงินก้อนครั้งเดียว
4.5) เงินช่ วยค่ าครองชี พผู้รับเบีย้ หวัดบานาญ (ช.ค.บ.) และ เงินช่ วยราย
เดือนผู้รับเบีย้ หวัดบานาญ (ช.ร.บ.) หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็ นกำรช่วยค่ำครองชี พที่จ่ำยให้กบั ผูไ้ ด้รับเบี้ย
หวัดหรื อมีสิทธิ ได้รับเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ผูไ้ ด้รับบำนำญปกติ หรื อบำนำญ
พิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
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4.6) เงินบาเหน็จดารงชี พ หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่ขำ้ รำชกำรบำนำญเพื่อ
ช่วยเหลือกำรดำรงชีพ เพื่อกำรดำรงชีพในขณะที่ยงั มีชีวิต เพื่อช่วยเหลือในกำรดำรงชี พให้เหมำะสมกับ
สภำวะเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นเงินที่จ่ำยให้ครั้งเดียว
เงิ นเบี้ ยหวัด บำเหน็ จ บำนำญเป็ นรำยจ่ ำยที่ ทุ กส่ วนรำชกำรต้องใช้ จึ งจัดเป็ น
รำยจ่ำยงบกลำง แต่ในขณะที่ต้ งั งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ไม่สำมำรถประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่
แน่นอนของแต่ละส่ วนรำชกำรได้ เนื่ องจำกจะยังไม่ทรำบว่ำในปี นั้น ๆ จะมีผรู ้ ับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนำญจำนวนเท่ำใด รวมทั้งจำนวนของข้ำรำชกำรที่ลำออก หรื อเสี ยชี วิตระหว่ำงปี ประกอบกับมี
โครงกำรข้ำรำชกำรเกษียณอำยุก่อนกำหนด (Early Retire) และกำรแก้ไขกฎหมำยให้นำเงิน ช.ค.บ. มำ
รวมกับเงินบำนำญ จึงไม่สำมำรถคำนวณค่ำใช้จ่ำยที่แน่นอนได้ โดยจะเห็นได้จำกตำรำงที่ 4.24 ซึ่ ง
พบว่ำ รำยจ่ ำ ยจริ ง จะสู ง กว่ำ วงเงิ น งบประมำณที่ ต้ งั ไว้ม ำโดยตลอดและค่ อ นข้ำ งแตกต่ ำ งกัน
พอสมควร
ตารางที่ 4.24
เปรี ยบเทียบวงเงินงบประมำณและรำยจ่ำยจริ ง รำยจ่ำยเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ ปี งบประมำณ 2549-2555

ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553
วงเงินงบประมำณ
60,000.00 70,000.00 73,145.00 83,479.60 87,633.70
อัตราการเปลี่ยนแปลง
9.09
16.67
4.49
14.13
4.98
รำยจ่ำยจริ ง
69,460.14 73,712.32 80,822.51 100,235.0 102,681.0
ร้อยละของวงเงิน
115.77
105.30
110.50
120.070
117.170
ทีงบปรพมำณ
่มำ: เอกสำรงบประมำณโดยสังเขป และกรมบัญชีกลำง

หน่วย: ล้ำนบำท
2554
2555
96,103.00 108,094.1
9.66
-4.930
113,700.0 123,774.0
118.310
114.510

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ระหว่ำงปี 2546-2556 หมวดงบกลำง
ประเภทเงิ นเบี้ ยหวัด บำเหน็ จ บำนำญ สำมำรถแสดงได้ดงั แผนภูมิที่ 4.37 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ำ
รำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมำโดยตลอด และมีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ย
ในช่วงปี 2549-2554 อยูท่ ี่ร้อยละ 9.84 ต่อปี
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แผนภูมิที่ 4.37
งบประมำณรำยจ่ำยหมวดงบกลำง ประเภทเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ
เงินเบี ้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ

ล้ านบาท
140,000

69.5

120,000
100,000
80,000
60,000

82,040
7.6
48,400

40,000

70,000 73,145
60,000
55,000
16.7
9.1
4.5

83,480 87,634
14.1
5.0

96,103

ร้ อยละ
124,017 80.00
108,094
60.00

9.7

40.00
12.5

14.7

20.00
-20.00

20,000

-33.0

254

254

254
254
2550 255
เงิ นเบี้ยหวัด บำเหน็ จ บำนำญ

-40.00
2552 255
2554 2555
อัตรำกำรเปลี่ ยนแปลง

255

ที่มำ: เอกสำรงบประมำณโดยสังเขป ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2546-2556

สำหรับกำรพิจำรณำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงิ นเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรนั้น เนื่ องจำกกรมบัญชี กลำงได้จดั ทำระบบ e-Comp ซึ่ งเป็ นระบบฐำนข้อมูลที่เปิ ดให้
ข้ำรำชกำร ผูร้ ับบำเหน็จ บำนำญ ผูม้ ีสิทธิ ได้รับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และส่ วนรำชกำร ในกำร
เรี ยกดูขอ้ มูล หรื อสอบถำมข้อมูลกำรใช้จ่ำยเป็ นรำยบุคคล รวมทั้งพัฒนำงำนบริ กำรต่ำง ๆ เพื่อ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่ วนรำชกำรต่ำง ๆ ทำงเว็บไซต์ โดยฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะแสดง
ข้อมู ลจำนวนผูร้ ั บ เบี้ ย หวัด บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ำ รำชกำรในแต่ ล ะประเภทอยู่ด้วย ดัง นั้น ในกำร
ประมำณกำรจึงใช้ขอ้ มูลดังกล่ ำวเป็ นฐำนข้อมูลในกำรประมำณกำร เนื่ องจำกสำมำรถเชื่ อมโยง
จำนวนผูม้ ีสิทธิ กบั โครงสร้ำงประชำกรได้
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แผนภูมิที่ 4.38
รำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร ปี งบประมำณ 2549-2554
เงินเบี้ยหวัด

ล้านบาท
450.00

ร้ อยละ
500.00

466.68

400.00

427.78

419.43

418.48

350.00

405.94

401.26

389.07

300.00

เงินบาเหน็จ

ล้านบาท

400.00

5,000.00

300.00

4,000.00

200.00

3,000.00

100.00

2,000.00

0.00

1,000.00

300
242.23

200.00
52.22

195.84

150.00

43.49

-0.23

-1.95

100.00
50.00

-3.00

-1.15

-3.04

34.56

0.00

-100.00

254

254

254

254

2550

255

เงินเบี้ย หวัด

2552

255

2554

4,990.35

ร้ อยละ
600

100,000.00

500
95,321.57

80,000.00

54,259.92

40,000.00

0.00

59,365.64 62,656.12

68,842.03

76,680.27

84,754.53

4,012.44
254

25,043.02

400
300
200

9.41

5.54

9.87

11.39

10.53

12.47

254

2550

255

2552

255

2554

100
0

254

254

บำนำญ

0.00

อัต รำกำรเปลี่ยนแปลง

3,737.75

4,110.25

150
100

90.49

386.00

619.95

527.44

254

254

254

34.49

1,805.08

-14.92

50
-9.73

8.70

9.97

2550

255

2552

255

2554

อัต รำกำรเปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
200

44,260.69

45,000.00

0
-50

254

เงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ล้ านบาท
50,000.00

200

156.79

40,000.00

150

35,000.00

100

30,000.00

116.67

20,000.00

60.61

บำเหน็จ

524.13

60,000.00

3,438.57

อัต รำกำรเปลี่ยนแปลง

เงินบานาญ

ล้านบาท
120,000.00

250

5,528.05

298.12

250.00

ร้ อยละ

6,000.00

26.25

25,000.00

33.57

11.39

20,000.00

50
18,435.34

15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
-5,000.00

3,821.85
0.00
254

4,825.23

6,445.05

254

2550

11,461.05
-37.83

7,179.14

11,507.54 0
0.41
-50
-100

-91.37
254

254

เงิ นอื่นที่มีลกั ษณะเดียวก ัน

255

2552

255

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง

ที่มำ : ระบบ e-comp กรมบัญชีกลำง (URL: http://www.cgd.go.th/ecomp/action.do)

หำกพิจำรณำรำยจ่ำยเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญแต่ละประเภทในช่วงปี 25492554 ซึ่ งข้อมูลมีแนวโน้มค่อนข้ำงชัดเจนมำกกว่ำช่วงเวลำอื่น จะพบว่ำ
(1) จำนวนเงิ นเบี้ยหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง โดยลดลงจำก 427.78
ล้ำนบำทในปี 2549 เป็ น 389.07 ล้ำนบำทในปี 2554 หรื อลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.87 ต่อปี (ไม่รวมปี 2549 ที่
ผิดปกติ)
(2) จำนวนเงินบำเหน็จมีแนวโน้มไม่แน่นอน ปี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนคือ
ปี 2551-2554 ซึ่ งมีอตั รำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 10.86 ต่อปี
(3) จำนวนเงินบำนำญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.87 ต่อปี
(4) จำนวนเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดี ยวกัน (ประกอบด้วย เงิ นทดแทนข้ำรำชกำร
วิส ำมัญ เงิ น บ ำเหน็ จลู ก จ้ำ งและเงิ นท ำขวัญข้ำ รำชกำรและลู ก จ้ำ ง เงิ นช่ วยพิ เ ศษผูร้ ั บ บ ำนำญ
เสี ยชี วิต เงิ นสงเครำะห์ผปู้ ระสบภัยเนื่ องจำกกำรช่ วยเหลื อรำชกำร เงิ นช่ วยค่ำครองชี พผูร้ ับเบี้ ย
หวัดบำนำญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรำยเดือนผูร้ ับเบี้ยหวัดบำนำญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชี พ) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.9 (ไม่รวมปี 2547 2552 และ 2553 ที่ผดิ ปกติ)

2554

-150

4-95
แผนภูมิที่ 4.39
จำนวนผูร้ ับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร ปี งบประมำณ 2546 - 2554
จานวนผู้รับเบี้ยหวัด
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จานวนผู้รับบานาญ
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จำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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ที่มำ: ระบบ e-comp กรมบัญชีกลำง (URL: http://www.cgd.go.th/ecomp/action.do)

หำกพิจำรณำจำนวนผูร้ ับเงินเบี้ยหวัด พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด
ขึ้นอยูก่ บั จำนวนนำยทหำรที่มีสิทธิ รับเบี้ยหวัด สำเหตุของกำรออกจำกรำชกำร และกำรรับรำชกำรครบ
กำหนดตำมกฎหมำย ในช่วงปี 2549-2554 จำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชดั เจน
โดยจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดสู งสุ ดในปี 2548 เท่ำกับ 6,048 คน และลดลงเป็ น 4,112 คน ในปี 2554 ซึ่ ง
จะเห็นได้วำ่ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2549-2554 อยูท่ ี่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.22 ต่อปี (ไม่รวม
ปี ที่ผดิ ปกติคือปี 2546-2548)
กำรพิจำรณำจำนวนผูร้ ับบำเหน็จพบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนผูร้ ับบำเหน็จ
มีแนวโน้มไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั สำเหตุของกำรออกจำกรำชกำรในกำรรับบำเหน็ จ ซึ่ งได้แก่ เหตุ
ทดแทน เหตุทุพพลภำพ เหตุสูงอำยุ และเหตุรับรำชกำรนำน และสิ ทธิ ตำม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 (มำตรำ 17 และ 18) และ พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.
2539 (มำตรำ 47 และ 48)

2554
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กำรพิจำรณำจำนวนผูร้ ั บบำนำญ พบว่ำ จำนวนผูร้ ั บบำนำญมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ น
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยในช่วงปี 2549-2554 จำนวนผูร้ ับบำนำญเพิ่มขึ้นจำก 329,917 คนในปี 2549 เป็ น
450,781 คนในปี 2554 ซึ่ งจะเห็นได้วำ่ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2549-2554 อยูท่ ี่ร้อยละ
5.88 ต่อปี
กำรประมำณกำรรำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญในช่วง 20 ปี งบประมำณ
ข้ำงหน้ำ (2557-2576) ใช้กำรประมำณกำร “จำนวนผูร้ ับเงินแต่ละประเภท” และ “ประมำณกำรเงิน
แต่ละประเภทต่อหัว” ในกำรคำนวณรำยจ่ำยเงินบำเหน็จบำนำญแต่ละประเภท ทั้งนี้ เนื่ องจำกข้อมูลจริ ง
ที่มีกำรจำแนกประเภทของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญตำมฐำนข้อมูล e-comp ของกรมบัญชีกลำง
สิ้ นสุ ด ณ สิ้ นปี งบประมำณ 2554 ขณะที่ขอ้ มูลตำมเอกสำรงบประมำณมิได้จำแนกรำยจ่ำยเบี้ยหวัด
บำเหน็จบำนำญเป็ นรำยประเภทไว้ จึงจำเป็ นต้องประมำณกำรรำยจ่ำยของปี งบประมำณ 2555 และ
2556 ต่อจำกฐำนข้อมูลระบบ e-comp ของกรมบัญชี กลำง และกำหนดให้ปีงบประมำณ 2557 เป็ นปี ที่ 1
ประมาณการรายจ่ ายเงินเบีย้ หวัด
กำรประมำณกำรรำยจ่ำยเงิ นเบี้ ยหวัดในช่ วง 20 ปี งบประมำณข้ำงหน้ำ
(2557-2576) ใช้กำรประมำณกำร “จำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด” และ “ประมำณกำรเงินเบี้ยหวัดต่อหัว” โดย
ในกำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด ใช้วิธีกำรประมำณกำรสัดส่ วนของจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดต่อ
จำนวนประชำกรที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 21-60 ปี (ช่ วงอำยุรับเบี้ยหวัดของข้ำรำชกำรทหำร) ซึ่ งจำก
แนวโน้มในอดีตในช่วงปี 2546-2554 พบว่ำ สัดส่ วนดังกล่ำวมีลกั ษณะกำรเคลื่อนไหวเชิ งเส้นตรง59
ทั้งนี้ มีผลจำกกำรประมำณกำรสรุ ปได้ ดังนี้
(1) ประมาณการจานวนผู้รับเบี้ยหวัดพบว่ำ ลดลงในอัตรำเฉลี่ ยร้ อยละ
6.35 ต่อปี (ค่ำเฉลี่ยในช่วงปี งบประมำณ 2549-2554 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.22 ต่อปี ) โดยจำนวนผูร้ ับ
เบี้ยหวัดลดลงจำก 3,756 คนในปี งบประมำณ 2555 (ปี แรกนับจำกปี ที่ขอ้ มูลจริ งสิ้ นสุ ด) เป็ น 3,304 คน
ปี งบประมำณ 2557 (ปี ที่ 1 นับจำกปี ที่เริ่ มประมำณกำรต่อจำกเอกสำรงบประมำณ) และลดลงเป็ น
59

ในกำรประมำณกำร สัดส่วนของจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดต่อจำนวนประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 21-60 ปี (ช่วงอำยุที่มีสิทธิ รับเบี้ยหวัด)
พิจำรณำจำกแนวโน้มในอดีตในช่วงปี 2546-2554 แล้วพบว่ำ มีลกั ษณะกำรเคลื่อนไหวเชิ งเส้นตรงและไม่มีฤดูกำล จึงใช้กำร
ประมำณกำรด้วยสมกำร Exponential Smoothing ของ Holt ซึ่งกำหนดน้ ำหนักให้แก่ขอ้ มูลแต่ละเวลำไม่เท่ำกัน โดยถ่วงน้ ำหนัก
ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั มำกกว่ำช่วงเวลำก่อนหน้ำ และในกำรประมำณกำรจำนวนประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 21-60 ปี จะใช้ประมำณกำร
โครงสร้ำงประชำกรตำมข้อสมมติฐำน โดยมีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ั ้ยหวัด
จำนวนข้ำรำชกำรทหำร
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด  จำนวนผูร้ บเบี

 ประมำณกำรป ระชำกรอำยุ 21 - 60 ปี
จำนวนข้ำรำชกำรทหำร

จำนวนประชำกรอำยุ 21 - 60 ปี
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1,861 คน ในปี งบประมำณ 2566 (ปี ที่ 10) และลดลงเป็ น 971 คน ในปี งบประมำณ 2576 (ปี ที่ 20)
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.40
แผนภูมิที่ 4.40
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด ปี งบประมำณ 2555 - 2576
คน
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จำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดจริ ง

ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัด

ที่มำ: ประมำณกำรด้วยวิธีค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

(2) ประมาณการเงินเบี้ยหวัดต่ อหั ว จำกกำรพิ จำรณำเงิ นเบี้ ยหวัดต่ อหัว
ในช่วงปี งบประมำณ 2549-2554 พบว่ำ มีแนวโน้มกำรเติบโตที่เป็ นเชิ งเส้นตรง และมีค่ำเฉลี่ยอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลง`เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ต่อปี จึงประมำณกำรเงิ นเบี้ยหวัดต่อหัวในช่ วงปี งบประมำณ
2555-2576 ด้วยวิธีค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.41
แผนภูมิที่ 4.41
ประมำณกำรเงินเบี้ยหวัดต่อหัว ปี งบประมำณ 2555 - 2576
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ประมำณกำรเงินเบี้ยหวัดต่อหัว (พันบำท)
พันบาท

ที่มำ: ประมำณกำรด้วยค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
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ผลกำรประมำณกำรพบว่ำ เงิ นเบี้ ยหวัดต่อหัวมี อตั รำกำรเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ต่อปี (เท่ำกับในช่วงปี งบประมำณ 2549-2554) โดยเงินเบี้ยหวัดต่อหัวเพิ่มขึ้นจำก
98,971.2 บำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 107,629.1 บำทในปี งบประมำณ 2557 (ปี ที่ 1) จำกนั้น
เพิ่มขึ้นเป็ น 162,399.5 บำทในปี งบประมำณ 2566 (ปี ที่ 10) และเพิ่มขึ้นเป็ น 254,509.1 บำทใน
ปี งบประมำณ 2576 (ปี ที่ 20)
(3) ประมาณการรายจ่ ายเงินเบีย้ หวัด ระหว่ำงปี งบประมำณ 2555-2576 โดย
นำประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเบี้ยหวัดมำคำนวณกับประมำณกำรเงินเบี้ยหวัดต่อหัว พบว่ำ รำยจ่ำยเงิน
เบี้ยหวัดลดลงจำก 371.72 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 357.75 ล้ำนบำทในปี 2557 จำกนั้น
ลดลงเป็ น 302.06 ในปี งบประมำณ 2566 และลดลงเป็ น 247.08 ล้ำนบำทในปี 2576 โดยมีอตั รำ
กำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.04 ต่อปี (ค่ำเฉลี่ยช่วงปี 2550-2554 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.87 ต่อปี )
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.42
แผนภูมิที่ 4.42
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินเบี้ยหวัด ปี งบประมำณ 2555 – 2576
ล้ำนบำท
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ประมำณกำรเงินเบี้ยหวัด
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ประมาณการรายจ่ ายเงินบาเหน็จ
กำรประมำณกำรรำยจ่ำยเงิ นบำเหน็ จในช่ วง 20 ปี งบประมำณข้ำงหน้ำ
(2557-2576) ใช้กำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำเหน็จ และประมำณกำรรำยจ่ำยเงิ นบำเหน็จต่อหัว
โดยในกำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำเหน็จจะใช้วิธีกำรประมำณกำร “สัดส่ วนของจำนวนผูร้ ั บ
บำเหน็จต่อจำนวนประชำกรที่เสี ยชีวติ ”60 เนื่องจำกรำยจ่ำยเงินบำเหน็จส่ วนใหญ่เป็ นเงินบำเหน็จตก
ทอดให้แก่ทำยำท เนื่องจำกข้ำรำชกำรเสี ยชีวติ ทั้งนี้ ผลจำกกำรประมำณกำรสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(1) ประมาณการจานวนผู้รับบาเหน็จ เพิ่มขึ้ นในอัตรำเฉลี่ ยร้ อยละ 3.1 ต่อปี
โดยเพิ่มขึ้นจำก 11,544 คนในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 12,020 คน ในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้น
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 14,272 คน ในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่ มขึ้ นเป็ น 16,367 คน ในปี 2576 ตำมล ำดับ
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.43
แผนภูมิที่ 4.43
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำเหน็จ ปี งบประมำณ 2555 - 2576
คน
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จำนวนผูร้ ับบำเหน็จ

ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำเหน็จ

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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ในกำรประมำณกำรสัดส่ วนของผูร้ ับบำเหน็จต่อจำนวนประชำกรที่เสี ยชีวิต จำกแนวโน้มในอดีตในช่วงปี งบประมำณ 2546-2554
พบว่ำ สัดส่ วนของจำนวนผูร้ ับบำเหน็จต่อจำนวนประชำกรเสี ยชีวิตมีลกั ษณะกำรเคลื่อนไหวอยูใ่ นระดับคงที่ และไม่มีฤดูกำล จึงใช้
กำรประมำณกำรด้วยสมกำร Exponential Smoothing ของ Holt ซึ่งกำหนดน้ ำหนักให้แก่ขอ้ มูลแต่ละเวลำไม่เท่ำกัน โดยถ่วงน้ ำหนัก
ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั มำกกว่ำช่วงเวลำก่อนหน้ำ ส่ วนกำรประมำณกำรจำนวนประชำกรใช้ประมำณกำรโครงสร้ ำงประชำกรตำมข้อ
สมมติฐำน โดยมีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ั าเหน็จ
จานวนข้าราชการทัง้ หมด
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำเหน็จ  จานวนผู้รบบ

 ประมาณการประชากรทีเ่ สียชีวติ
จานวนข้าราชการทัง้ หมด จานวนประชากรทีเ่ สียชีีวติ
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(2) ประมาณการเงิ น บ าเหน็ จ ต่ อ หั ว ประชากร จำกกำรพิ จ ำรณำเงิ น
บำเหน็จต่อหัวในช่วงปี งบประมำณ 2549-2554 พบว่ำ มีแนวโน้มกำรเติบโตที่เป็ นเส้นตรงด้วยค่ำเฉลี่ ย
อัตรำกำรเปลี่ ย นแปลงเท่ ำ กับ ร้ อ ยละ 3.0 ต่ อปี จึ ง ใช้วิ ธี ป ระมำณกำรเงิ นบ ำเหน็ จต่ อหัว ในช่ ว ง
ปี งบประมำณ 2555-2576 โดยกำหนดให้มีอตั รำกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำกับร้อยละ 3.0 ต่อปี และคำนึงถึง
ผลกำรปรับขึ้นอัตรำเงินเดือนของรำชกำรทุก 4 ปี ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.44
แผนภูมิที่ 4.44
ประมำณกำรเงินบำเหน็จต่อหัว ปี งบประมำณ 2555 – 2576
พันบำท
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ประมำณกำรเงินบำเหน็จต่อหัว (พันบำท)
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

จำกกำรประมำณกำรพบว่ำ เงิ นบำเหน็จต่อหัวมี อตั รำกำรเปลี่ ยนแปลง
เฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.0 ต่อปี โดยเงินบำเหน็จต่อหัวเพิ่มขึ้นจำก 420,902.2 บำทในปี งบประมำณ
2555 เป็ น 446,535.2 บำทในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้ น เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 588,415.9 บำทใน
ปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น 796,011.1 บำทในปี งบประมำณ 2576
(3) ประมาณการรายจ่ ายเงินบาเหน็จ ระหว่ำงปี งบประมำณ 2555-2576
โดยนำประมำณกำรจ ำนวนผูร้ ั บ บ ำเหน็ จมำค ำนวณกับ ประมำณกำรเงิ น บ ำเหน็ จ ต่ อหัว พบว่ำ
รำยจ่ำยเงิ นบำเหน็จเพิ่มขึ้นจำก 4,858.9 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 5,367.4 ล้ำนบำทใน
ปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 8,398.1 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น
13,243.3 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2576 และมีอตั รำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ต่อปี
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.45
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แผนภูมิที่ 4.45
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินบำเหน็จ ปี งบประมำณ 2555 - 2576
ล้ำนบำท
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ประมาณการรายจ่ ายเงินบานาญ
กำรประมำณกำรรำยจ่ ำยเงิ นบำนำญในช่ วง 20 ปี งบประมำณข้ำงหน้ำ
(2557-2576) ใช้กำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำนำญ และประมำณกำรเงิ นบำนำญต่อหัว โดยใน
กำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำนำญจะใช้วิธีกำรประมำณกำรสัดส่ วนของจำนวนผูร้ ับบำนำญต่อ
จำนวนประชำกร ที่มีอำยุสูงกว่ำ 60 ปี ขึ้นไป61 ทั้งนี้ ผลจำกกำรประมำณกำรสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(1) ประมาณการจานวนผู้ รับ บานาญในช่ วงปี งบประมำณ 2555-2576
เพิ่มขึ้นในอัตรำเฉลี่ ยร้ อยละ 5.85 ต่อปี (อัตรำกำรเปลี่ ยนแปลงในช่ วงปี 2549-2554 เพิ่มขึ้นเฉลี่ ย
ร้อยละ 5.88 ต่อปี ) โดยจำนวนผูร้ ับบำนำญเพิ่มขึ้นจำก 479,027 คนในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 537,907
คน ในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 894,433 คน ในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น
1,368,438 คน ในปี งบประมำณ 2576 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.46

61

ในกำรประมำณกำรสัดส่ วนของผูร้ ับบำนำญต่อจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป จำกแนวโน้มในอดีตในช่วงปี 2546-2554
พบว่ำ สัดส่ วนดังกล่ำวมีลกั ษณะกำรเคลื่อนไหวของข้อมูลอยูใ่ นระดับคงที่ และไม่มีฤดูกำล จึงใช้กำรประมำณกำรด้วยสมกำร
Exponential Smoothing ของ Holt และสำหรับกำรประมำณกำรจำนวนประชำกรที่มีอำยุสูงกว่ำ 60 ปี ใช้กำรประมำณกำรโครงสร้ ำง
ประชำกรตำมข้อสมมติฐำน โดยมีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ั ำนำญ
จำนวนข้ำรำชกำรทัง้ หมด
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำนำญ  จำนวนผูร้ บบ

 ประมำณกำรป ระชำกรอำยุ 60 ปี ข้ ึนไป
จำนวนข้ำรำชกำรทัง้ หมด จำนวนประชำกรอำยุ 60 ปี ข้ ึนไป
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แผนภูมิที่ 4.46
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำนำญ ปี งบประมำณ 2555 - 2576
คน
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

(2) ประมาณการเงิ น บ านาญต่ อ หัว ในช่ ว งปี งบประมำณ 2555-2576 จำก
พิจำรณำข้อมูลในช่วงปี งบประมำณ 2549-2554 พบว่ำ เงินบำนำญต่อหัวมีแนวโน้มกำรเติบโตที่เป็ น
เส้ นตรงด้วยค่ ำ เฉลี่ ยอัตรำกำรเปลี่ ย นแปลงเท่ำ กับร้ อยละ 3.87 ต่อปี จึ ง ใช้วิธีป ระมำณกำรด้วย
ค่ ำ เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ (Moving Average) นอกจำกนี้ ได้ค ำนึ งถึ งผลกระทบของกำรปรั บขึ้ นเงิ นเดื อน
ข้ำรำชกำรทุก 4 ปี แล้ว ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.47
แผนภูมิที่ 4.47
ประมำณกำรเงินบำนำญต่อหัว ปี งบประมำณ 2555 - 2576
พันบำท
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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ผลกำรประมำณกำรเงิ นบำนำญต่อหัวในช่ วงปี งบประมำณ 2555-2576
พบว่ำ มีอตั รำกำรเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.87 ต่อปี โดยเงิ นบำนำญต่อหัวเพิ่มขึ้ นจำก
219,901.5 บำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 235,552.8 บำทในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้น
เป็ น 346,905.4 บำทในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น 488,289.0 บำทในปี งบประมำณ 2576
(3) ประมาณการรายจ่ ายเงินบานาญระหว่ำงปี งบประมำณ 2555-2576
โดยนำประมำณกำรจำนวนผูร้ ับบำนำญมำคำนวณกับประมำณกำรเงินบำนำญต่อหัว พบว่ำ รำยจ่ำย
เงิ นบำนำญเพิ่มขึ้ นจำก 105,338.8 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 126,705.7 ล้ำนบำทใน
ปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 299,248.0 ล้ำนบำท ในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น
668,193.1 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2576 โดยมีอตั รำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 ต่อปี
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.48
แผนภูมิที่ 4.48
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินบำนำญ ปี งบประมำณ 2555 - 2576
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ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ประมำณกำรเงินบำนำญ (ล้ำนบำท)
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ประมาณการรายจ่ ายเงินอืน่ ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน
กำรประมำณกำรรำยจ่ ำ ยเงิ น อื่ น ที่ มี ล ั ก ษณะเดี ย วกั น ในช่ ว ง 20
ปี งบประมำณข้ำงหน้ำ (2557-2576) ใช้กำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน และ
ประมำณกำรเงิ นอื่ นที่ มี ล กั ษณะเดี ย วกันต่อประชำกรที่ มี อำยุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไป 62 ทั้ง นี้ ผลจำก
กำรประมำณกำรสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(1) ประมาณการจานวนผู้รับเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกันในช่วงปี งบประมำณ
2555-2576 เพิ่มขึ้ นในอัตรำเฉลี่ ยร้ อยละ 12.0 ต่อปี โดยเพิ่มขึ้ นจำก 67,528 คนในปี งบประมำณ
2555 เป็ น 79,491 คนในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 130,182 คน ในปี งบประมำณ 2566
และเพิ่มขึ้นเป็ น 179,687 คน ในปี งบประมำณ 2576 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.49
แผนภูมิที่ 4.49
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน ปี งบประมำณ 2555 - 2576
คน
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จำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน

ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
62

ในกำรประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันจะใช้วิธีกำรประมำณกำรสัดส่ วนของจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะ
เดียวกันต่อจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไป เนื่ องจำกสัดส่ วนผูม้ ีสิทธิ ส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับบำเหน็จดำรงชี พ บำเหน็จปกติของ
ลูกจ้ำง บำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำง ซึ่ งมีสดั ส่ วนรวมกันประมำณร้ อยละ 90 ของผูม้ ีสิทธิ รับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันกับเงิน
บำเหน็จบำนำญ และจำกแนวโน้มในอดีตในช่วงปี งบประมำณ 2546-2554 พบว่ำ ลักษณะกำรเคลื่อนไหวไม่แน่นอน ไม่มีแนวโน้ม
และไม่มีฤดูกำล จึงใช้กำรประมำณกำรด้วยสมกำร Exponential Smoothing ของ Holt และสำหรับกำรประมำณกำรจำนวนประชำกร
ใช้กำรประมำณโครงสร้ำงประชำกรตำมข้อสมมติฐำน โดยมีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ั น อื่น ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
ประมำณกำรจำนวนผูร้ ับเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดี ยวกัน  จำนวนผูร้ บเงิ

จำนวนข้ำรำชกำรทัง้ หมด

จำนวนข้ำรำชกำรทัง้ หมด
 ประมำณกำรป ระชำกรอำยุ 60 ปี ข้ ึน ไป
จำนวนประชำกรอำยุ 60 ปี ข้ ึน ไป
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(2) ประมาณการเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกันต่ อหัว ในช่ วงปี งบประมำณ
2555-2576 จำกกำรพิ จำรณำข้อมู ล ในช่ วงปี งบประมำณ 2549-2554 พบว่ำ หำกขจัดปี 2549 ที่
ผิดปกติออกจะมีแนวโน้มกำรเติบโตที่เป็ นเส้นตรงด้วยค่ำเฉลี่ยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำกับร้อยละ 6.1
ต่อปี ในจึงใช้วธิ ี ประมำณกำรด้วยสมกำรถดถอยกับตัวแปรเวลำ (Time) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.50
แผนภูมิที่ 4.50
ประมำณกำรเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อหัว ปี งบประมำณ 2555 - 2576
พันบำท
300.0
250.0
200.0

187.23 192.67

217.14

244.33

150.0
100.0
50.0
0.0
2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576
เงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อหัว
ประมำณกำรเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อหัว
ที่มำ: ประมำณกำรด้วยสมกำรถดถอยกับเวลำ (Regression Analysis)

จำกกำรสร้ำงสมกำรถดถอยพบว่ำ เงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อหัวจะมีอตั รำกำร
เปลี่ ย นแปลงเฉลี่ ย เท่ ำ กับ ร้ อ ยละ 6.3 ต่ อ ปี โดยเงิ น อื่ น ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน ต่ อ หัว เพิ่ ม ขึ้ น จำก
187,227.7 บำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 192,666.4 บำทในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้น
เป็ น 217,141 บำทในปี 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น 244,334.6 บำทในปี งบประมำณ 2576
(3) ประมาณการรายจ่ ายเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ระหว่ำงปี งบประมำณ
2555-2576 โดยนำประมำณกำรจำนวนผูร้ ั บ เงิ นอื่ นที่ มีล ัก ษณะเดี ย วกันมำคำนวณกับ ประมำณ
กำรเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดี ยวกันต่อหัว พบว่ำ รำยจ่ำยเงิ นอื่ นที่มีลกั ษณะเดี ยวกันเพิ่มขึ้ นจำก 12,643.3
ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2555 เป็ น 15,315.4 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น
28,267.9 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น 43,903.8 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2576
และมีอตั รำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ 6.3 ต่อปี ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.51
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แผนภูมิที่ 4.51
ประมำณกำรรำยจ่ำยเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน ปี งบประมำณ 2555 – 2576
ล้ำนบำท
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
-10,000.0

43,903.8
28,267.9
12,643.3 15,315.4

2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576
เงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน (ล้ำนบำท)
ประมำณกำรเงินอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน (ล้ำนบำท)
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

โดยสรุ ปกำรประมำณกำรเงิ นเบี้ ยหวัด บ ำเหน็ จ บ ำนำญ พบว่ ำ รำยจ่ ำยเงิ น
เบี้ ยหวัด บ ำเหน็ จ บ ำนำญจะเพิ่ ม ขึ้ นจำก 123,213 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2555 (วงเงิ นตำม
เอกสำรงบประมำณ 108,094.1 ล้ำนบำท ผลกำรเบิ ก จ่ำ ยจริ ง 123,774 ล้ำนบำท ) เป็ น 147,746
ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2557 จำกนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 336,216 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2566 และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 725,587 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2576 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ถึ งประมำณ 5.9 เท่ำ โดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ต่อปี ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4.52
แผนภูมิที่ 4.52
ประมำณกำรเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ ปี งบประมำณ 2555-2576
ล้ำนบำท
800,000

725,587

600,000
336,216

400,000
123,213147,746

200,000
0

2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576
ตำมเอกสำรงบประมำณ

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

ตำมระบบ e-comp

ประมำณกำรรำยจ่ำยเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ
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4.3.5 สวัสดิการสาหรับข้ าราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น63
สวัส ดิ ก ารชราภาพของข้ า ราชการองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ก ำหนดโดย
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2548 ซึ่ งกำหนดให้มีกองทุ นบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ น โดยรวมถึ งข้ำรำชกำร
องค์ก ำรบริ หำรส่ วนจัง หวัด พนัก งำนเทศบำล พนัก งำนเมืองพัท ยำ พนัก งำนส่ วนตำบล และ
พนักงำนของรำชกำรส่ วนท้องถิ่ นอื่นตำมที่มีก ฎหมำยจัดตั้ง รำชกำรส่ วนท้องถิ่ นอื่นขึ้ น แต่ไ ม่
รวมถึงข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร เพื่อจ่ำยบำเหน็จบำนำญให้แก่ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่ น โดยให้
รำชกำรส่ วนท้องถิ่นหักเงินงบประมำณรำยได้ประจำปี สมทบเข้ำเป็ นเงินกองทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ
สำม โดยไม่รวมรำยรับประเภทพันธบัตร เงิ นกู้ เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้ หรื อ เงินอุดหนุ น มำรวมคำนวณ
และให้ต้ งั ประเภทเงินนี้ ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของรำชกำรส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ ง และ
นำส่ งให้กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นภำยในเดือนธันวำคมของปี งบประมำณ
ในส่ วนของกำรบริ หำรงำนของกองทุ นฯ จะมี คณะกรรมกำรกองทุ นบำเหน็ จ
บำนำญข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทำหน้ำที่ควบคุ มและกำรรับจ่ำยเงิ น รวมถึงกำรหำ
ดอกผลจำกกองทุนตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด โดยมีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็ น
ประธำน และกรรมกำรประกอบด้วย อธิ บดี กรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่ น ผูบ้ ญั ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติ อธิ บดีกรมโยธำธิ กำรและผังเมือง และผูแ้ ทนกระทรวงกำรคลัง
ในส่ วนของกรุ งเทพมหำนคร มีกำรจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนำญกรุ งเทพมหำนคร
ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2516 ซึ่ งกำหนดให้มี “กองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร” เพื่อจ่ำยบำเหน็จบำนำญให้แก่ขำ้ รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
โดยมีทุนประเดิมโอนมำจำก”กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น”ในอัตรำร้อยละยี่สิบ
ของจำนวนเงินที่มีอยูใ่ นวันที่พ.ร.บ.นี้ ใช้บงั คับ (25 กันยำยน 2516) เป็ นจำนวน 29,547,497.81 บำท
และกำหนดให้กรุ งเทพมหำนครหักเงินงบประมำณรำยได้ประจำปี สมทบเข้ำเป็ นกองทุนในอัตรำ
ซึ่ งกฎกระทรวงกำหนดไม่เกินร้ อยละสำม และรวมถึงเงินดอกผลที่เกิ ดจำกกองทุนฯ และเงินที่มี
ผูอ้ ุทิศสมทบเข้ำกองทุนฯ
63

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำรส่ งแบบสอบถำมไปยัง อปท. ต่ำงๆ ตำมจำนวนที่กำหนดโดยวิธีกำรของ Taro
Yamaneที่กำหนดให้มีกำรรวบรวมแบบสอบถำมจำนวนอย่ำงน้อย 420 แห่ ง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของ อปท. ทั้งประเทศ (รำยละเอียด
ตำมที่กล่ำวไปแล้วในบทที่ 1) โดยได้มีกำรส่งแบบสอบถำมไปยัง อปท. จำนวน 770 แห่ ง และ ได้มี อปท. ที่ให้ควำมร่ วมมือในกำร
ตอบแบบสอบถำมกลับมำจำนวน 62 จังหวัด คิดเป็ น อปท. 536 แห่ ง
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ทั้งนี้ กองทุนบำเหน็จบำนำญกรุ งเทพมหำนครได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อทำ
หน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกองทุนฯ เช่นเดียวกับกรณี ของกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีดว้ ยผูว้ ำ่ รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร เป็ นประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ประกอบด้วยปลัดกรุ งเทพมหำนคร รองปลัด กรุ งเทพมหำนคร ผูแ้ ทนกระทรวงกำรคลัง และผูแ้ ทน
กระทรวงมหำดไทย
อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยในปั จจุบนั ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทมีกำรจ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่ นในอัตรำที่แตกต่ำง
กันไป ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 4.25
อัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นตำมประเภท อปท.
ประเภทหน่ วยงาน
อัตราเงินสมทบ (%)
องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
1
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
1
เทศบำล
2
เมืองพัทยำ
2
กรุ งเทพมหำนคร
3

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
กฎกระทรวงกำรหักเงินงบประมำณรำยได้
ประจำปี สมทบเข้ำเป็ นกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2554

ที่มำ: กรมส่งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

เงิ นบำเหน็จบำนำญนี้ จะให้แก่ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่ นที่มีอำยุครบ 60 ปี หรื อมี
อำยุครบ 50 ปี บริ บูรณ์ และประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร โดยให้ผมู ้ ีอำนำจสั่งอนุ ญำตให้ลำออก
จำกรำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญจำกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น โดยกรณี ที่มี
อำยุรำชกำรน้อยกว่ำ 10 ปี จะได้ผลประโยชน์ในรู ปของเงินบำเหน็จเท่ำกับ
เงินบำเหน็จ = เงินเดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร
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และกรณี ที่มีอำยุรำชกำรมำกกว่ำ 25 ปี ขึ้นไป หรื อออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ
เกษียณอำยุรำชกำร ทุพพลภำพ และมีเวลำรำชกำร 10 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ ได้รับเงินบำนำญตำมสู ตร
ในกำรคำนวณเท่ำกับ
เงินบำนำญรำยเดือน = เงินเดือนสุ ดท้ำย x เวลำรำชกำร
50
จำกรู ปแบบกำรจัดสวัสดิ กำรด้ำนกำรชรำภำพให้แก่พนักงำนของ อปท. จะเห็ น
ได้ว่ำภำระทำงกำรคลังที่เกิ ดขึ้น จะมำจำกภำระในกำรนำส่ งเงิ นรำยได้ให้กบั กองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก ดังนั้น ในกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังที่จะเกิดขึ้นในอีก 20
ปี ข้ำงหน้ำ จึงได้อำศัยกำรประมำณกำรรำยได้ของ อปท. ในภำพรวมจำกกำรประมำณกำรรำยได้
ของ อปท. จำกสำนักนโยบำยกำรคลัง สำนักงำนเศรษฐกิ จกำรคลัง เป็ นฐำนในกำรประมำณกำร
จำกนั้น จึงนำสัดส่ วนของรำยได้เฉพำะในส่ วนที่ อปท. จัดเก็บเองและรัฐบำลจัดสรรให้ แบ่งตำม
อปท. ประเภทต่ำงๆ ของปี งบประมำณ 2554 มำใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณเงินรำยได้ของ อปท. แต่
ละประเภท จำกนั้นจึงคูณกับอัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบตำมที่กฎหมำยปั จจุบนั กำหนด
โดยในส่ วนของสัดส่ วนรำยได้ที่จดั เก็บเองและรัฐจัดสรรให้ของ อปท. พบว่ำ อบต.
มีสัดส่ วนสู งสุ ดที่ร้อยละ 32.8 รองลงมำได้แก่ เทศบำล และ กทม. ซึ่ งมีสัดส่ วนเท่ำกับร้อยละ 29.6
และ 23.4 ตำมลำดับ
จำกกำรคำนวณสัดส่ วนของรำยได้ดงั กล่ำว หำกพิจำรณำรวมกับอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมทบตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั จะพบว่ำในแต่ละปี อปท. ที่มีสัดส่ วนกำรจ่ำยเงินสมทบ
ให้กบั กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่นสู งที่สุดได้แก่ กทม. ซึ่ งมีกำรจ่ำยเงินสมทบคิด
เป็ นประมำณร้ อยละ 39.6 ของเงิ นสมทบทั้งหมดที่กองทุนจะได้รับ รองลงมำได้แก่เทศบำล และ
อบต. ซึ่ งมีกำรจ่ำยเงินสมทบในสัดส่ วนร้อยละ 33.4 และ 18.5 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.26
สัดส่ วนรำยได้ที่ อปท. จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้แก่ อปท. ตำมประเภท อปท. ปี งบประมำณ 2554
หน่วย: ร้อยละ

สัดส่ วนรำยได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
และรัฐจัดสรรให้แก่ อปท.
อัตรำกำรจ่ำยเงินสมทบ
สัดส่ วนกำรจ่ำยเงินสมทบที่กองทุน
บำหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น
จะได้รับในแต่ละปี

กทม. พัทยำ
23.4
0.7

อบจ. เทศบำล
13.6
29.6

อบต.
32.8

รวม
100.0

3

2

1

2

1

-

39.6

0.7

7.7

33.4

18.5

100.0

หมำยเหตุ: คำนวณสัดส่วนรำยได้จำกเอกสำรข้อมูลรำยได้ของ อปท. ประจำปี งบประมำณ 2554 ของสำนักบริ หำร
กำรคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น
ที่มำ: คำนวณโดยนักวิจยั

ผลจำกกำรประมำณกำรพบว่ำภำระทำงกำรคลังของ อปท. จะเพิม่ ขึ้นต่อเนื่ องตำม
แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ อปท. โดยคำดว่ำในปี งบประมำณ 2556 อปท. ทุ กประเภทจะมี
ภำระในกำรจ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น 5,530 ล้ำนบำท และ
ภำระดังกล่ำวจะเพิ่มสู งขึ้นจนเท่ำกับ 25,182 ล้ำนบำทในปี งบประมำณ 2576
กทม. จะมี ภำระในกำรจ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุ นดังกล่ ำ วในสัดส่ วนที่ สูงที่ สุ ด
โดยคำดว่ำจะมีภำระในปี งบประมำณ 2556 เท่ำกับ 2,191 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นจนถึ ง 9,973 ล้ำน
บำทในปี งบประมำณ 2576 รองลงมำได้แก่ เทศบำล ซึ่ ง จะมี ภำระเท่ ำกับ 1,849 ล้ำ นบำท และ
เพิ่มขึ้นจนถึง 8,416 ล้ำนบำท ในปี งบประมำณ 2556 – 2576

4-111
แผนภูมิที่ 4.53
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังของ อปท. ในกำรส่ งเงินสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น ปี งบประมำณ 2555 - 2576
ล้ านบาท

40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,182.7

25,000.0

อบต.
เทศบาล
อบจ.
พัทยา
กทม.

20,000.0
15,000.0
10,000.0

5,531.2

5,000.0

2575

2573

2571

2569

2567

2565

2563

2561

2559

2557

2555

-

หมำยเหตุ:
1. กำรประมำณกำรรำยได้ของ อปท. ในภำพรวม ใช้ขอ้ มูลจำกกำรประมำณกำรรำยได้ของ อปท. จำกสำนัก
นโยบำยกำรคลัง สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
2. กำหนดให้สดั ส่วนรำยได้ที่ อปท. จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้ของ อปท. แต่ละประเภทมีสดั ส่วนคงที่ตลอด
กำรประมำณกำร
3. กำหนดให้อตั รำกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นของ อปท. แต่ละประเภทคงที่
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.3.6 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ เกื อ บทุ ก แห่ ง จะมี ส วัส ดิ ก ำรด้ำ นกำรชรำภำพให้ แ ก่ พ นัก งำน ยกเว้น
สำนักงำนธนำนุ เครำะห์ที่ไม่มีสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพให้แก่พนักงำน โดยระบบสวัสดิกำรด้ำน
กำรชรำภำพของรัฐวิสำหกิ จนั้น จะมี 3 ระบบใหญ่ คือ 1) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ 2) ระบบ
บำเหน็จ และ 3) ระบบบำนำญ ซึ่ งในกรณี ของระบบบำเหน็ จนั้นในบำงรั ฐวิสำหกิ จจะเรี ยกเป็ น
ระบบกองทุ นสงเครำะห์ แต่ มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ เหมื อนกันคื อ จะให้เงิ นจ ำนวนหนึ่ ง ตำมสู ตรกำร
คำนวณที่กำหนดไว้แก่พนักงำนที่เกษียณอำยุหรื อลำออก
กองทุ น ส ารองเลี้ย งชี พ คื อ กองทุ น ที่ ลู ก จ้ำ งและนำยจ้ำ งร่ ว มกัน จัด ตั้ง ขึ้ น โดย
ควำมสมัครใจ ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้ำงจ่ำยสะสมและเงินที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ ลู กจ้ำงเมื่ อยำมลู กจ้ำงเกษี ยณหรื อออกจำกงำน ดังนั้น กำรจัดตั้งกองทุ น
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สำรองเลี้ยงชีพจึงจัดได้วำ่ เป็ นสวัสดิกำรชนิ ดหนึ่ งที่นำยจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำง นอกจำกนี้ กองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พยังถือเป็ นกำรออมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ งเพื่อประโยชน์ในยำมชรำภำพของลูกจ้ำง ในส่ วน
ของเงิ นสมทบของนำยจ้ำงนั้นจะพบว่ำ โดยเฉลี่ ยแล้วรัฐวิสำหกิ จจะจ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุนใน
อัตรำตั้งแต่ร้อยละ 9 - 11 ขึ้นอยูก่ บั จำนวนปี ที่พนักงำนทำงำน อย่ำงไรก็ดี มีรัฐวิสำหกิจบำงแห่ งที่
จ่ำยเงินสมทบให้พนักงำนในอัตรำที่สูงถึงร้อยละ 15 หรื อในขณะที่รัฐวิสำหกิจบำงแห่ งจ่ำยในอัตรำ
ซึ่ งต่ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย64 ค่อนข้ำงมำก ทั้งนี้ ในส่ วนของพนักงำนโดยเฉลี่ ยแล้วจะจ่ำยเงิ นสะสมได้
ตั้งแต่ร้อยละ 2.0 ขึ้นไปแต่จะไม่เกินอัตรำที่นำยจ้ำงสมทบให้
ระบบบาเหน็จ เป็ นระบบที่หน่วยงำนจะให้เงินก้อนหนึ่ งแก่พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
หรื อลำออก (ต้องมี อำยุกำรทำงำนครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด) ตำมที่ได้กล่ำวในข้ำงต้นแล้วว่ำ ใน
ปั จจุบนั ยังมีรัฐวิสำหกิ จบำงแห่ งที่ยงั มีบำเหน็จให้แก่พนักงำนเมื่อเกษียณหรื อลำออก โดยจะอยูท่ ้ งั
ในรู ปที่เรี ยกว่ำบำเหน็จหรื อกองทุนสงเครำะห์
ระบบบานาญ ในปั จจุบนั มีรัฐวิสำหกิจที่มีระบบบำนำญเพียง 3 แห่ ง คือ 1) กำรท่ำเรื อ
แห่งประเทศไทย 2) กำรรถไฟแห่งประเทศไทย และ 3) ธนำคำรออมสิ น อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั รัฐวิสำหกิจ
ทั้ง 3 แห่ ง ได้มีกำรปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกำรให้สวัสดิ กำรเพื่อลดภำระค่ำ ใช้จ่ำ ย โดยกำรรถไฟฯ
เปลี่ ยนเป็ นระบบบำเหน็จ ส่ วนกำรท่ำเรื อฯ และธนำคำรออมสิ นเปลี่ ยนเป็ นระบบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ สำมำรถสรุ ปรู ปแบบสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพของรัฐวิสำหกิจได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.27
จำนวนรัฐวิสำหกิจจำแนกตำมรู ปแบบสวัสดิกำรชรำภำพของรัฐวิสำหกิจ
กองทุนสำรอง กองทุนสำรอง กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
เลี้ยงชีพ และ เลี้ยงชีพ และ
บำเหน็จ
บำนำญ
37
12
2

บำเหน็จ+
บำนำญ

บำเหน็จ

จำนวน
1
2
รัฐวิสำหกิจ
หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกรัฐวิสำหกิจ 55แห่ง (ไม่รวมองค์กำรตลำดเพือ่ กำรเกษตร และ บจ.ไทยเดินเรื อทะเล)
ที่มำ : ประมวลผลจำกแบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำกรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง
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ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย

หน่วย: แห่ง
ไม่มีสวัสดิกำร
ชรำภำพ
1

4-113
จำกตำรำงข้ำ งต้นสรุ ป ได้ว่ำ รั ฐ วิส ำหกิ จส่ วนใหญ่ มี ระบบสวัส ดิ ก ำรชรำภำพใน
รู ปแบบของกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พเพียงอย่ำงเดียว แต่ก็มีรัฐวิสำหกิ จอีกจำนวนหนึ่ งที่มีรูปแบบที่
แตกต่ำงไป กล่ำวคือ
- รั ฐวิสำหกิ จจำนวน 12 แห่ ง ได้แก่ สำนักงำนกองทุ นสงเครำะห์ กำรทำสวนยำง
กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย โรงพิมพ์ตำรวจ บมจ.กสท โทรคมนำคม บมจ.กำรบินไทย
บมจ.ขนส่ ง องค์กำรคลังสิ นค้ำ กำรไฟฟ้ ำนครหลวง กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ งประเทศไทย องค์กำร
อุตสำหกรรมป่ ำไม้ กำรเคหะแห่ งชำติ และกำรประปำส่ วนภูมิภำค มีกองทุนสำรองเลี้ยงชี พร่ วมกับ
ระบบบำเหน็จหรื อกองทุนสงเครำะห์
- รัฐวิสำหกิ จจำนวน 2 แห่ ง ได้แก่ กำรท่ำเรื อแห่ งประเทศไทย และธนำคำรออมสิ น
มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่ วมกับระบบระบบบำนำญ กล่ำวคือ รัฐวิสำหกิจทั้ง 2 แห่ งได้มีกำรปรับเปลี่ยน
จำกระบบบำนำญเป็ นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พสำหรับพนักงำนที่เข้ำทำงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม
2548 สำหรับกำรท่ำเรื อฯ และพนักงำนที่เข้ำทำงำนตั้งแต่เดือนมกรำคม 2546 สำหรับธนำคำรออมสิ น
- รัฐวิสำหกิจที่มีระบบบำนำญร่ วมกับบำเหน็จ ได้แก่ กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
โดยกำรรถไฟฯ ได้ปรับเปลี่ ยนวิธีกำรให้สวัสดิ กำรในด้ำนนี้ แก่พนักงำนเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยลง
โดยพนักงำนที่เข้ำทำงำนก่อนปี 2542 จะยังได้รับบำนำญอยู่ แต่พนักงำนที่เข้ำทำงำนหลังปี 2542
จะได้รับสวัสดิกำรในรู ปแบบของบำเหน็จแทน
- รัฐวิสำหกิจที่มีแต่ระบบบำเหน็จ ได้แก่ องค์กำรสะพำนปลำ และโรงงำนไพ่
- รัฐวิสำหกิจที่ไม่มีสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพให้แก่พนักงำนเลย ได้แก่ สำนักงำน
ธนำนุเครำะห์
ตารางที่ 4.28
ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพของรัฐวิสำหกิจ ปี 2550 – 2554
ปี
ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพ
อัตราเพิ่ม (ร้ อยละ)
แยกตำมสำขำ
1) ด้ำนกำรเกษตร
2) ด้ำนกำรอุตสำหกรรม
3) ด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และสื่ อสำร
4) ด้ำนกำรพำณิ ชย์และท่องเที่ยว

2550
17,837

2551
18,7777
5.21

2552
19,715
5.05

หน่วย : ล้ำนบำท
2553
2554
20,667
21,109
4.83
2.14

116
287
7,163
80

133
314
7,411
77

128
333
7,592
84

132
325
8,060
81

147
324
7,471
85
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ปี
2550
2551
2552
2553
2554
5) ด้ำนกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
3,023
3,442
3,681
3,782
3,961
พลังงำน และสิ่ งแวดล้อม
6) ด้ำนกำรบริ กำรสังคม
483
467
539
627
697
7) ด้ำนกำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
6,684
6,923
7,357
7,660
8,424
หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง (ไม่รวมองค์กำรตลำดเพือ่ เกษตรกร และ บจ.ไทยเดินเรื อทะเล)
ที่มำ : ประมวลผลจำกแบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำกรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง

จำกตำรำงข้ำงต้น จะพบว่ำในปี 2554 รัฐวิสำหกิจจำนวน 55 แห่ ง มีค่ำใช้จ่ำยในเรื่ อง
ของสวัสดิกำรชรำภำพจำนวน 21,109 ล้ำนบำท ขยำยตัวสู งกว่ำในปี 2553 ในอัตรำร้อยละ 2.14โดย
ค่ำใช้จ่ำยโดยรวมและค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสำหรับสวัสดิกำรด้ำนชรำภำพ รัฐวิสำหกิจที่มีค่ำใช้จ่ำยสู งสุ ด
3 อันดับแรก ได้แก่ สำขำกำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิ น สำขำกำรคมนำคม ขนส่ ง และสื่ อสำร
และสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี พลังงำน และสิ่ งแวดล้อม ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำข้อมูลรำย
รัฐวิสำหกิ จแล้วจะพบว่ำ รั ฐวิสำหกิ จที่ มีค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรในด้ำนนี้ ต่อปี สู งที่ สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย ตำมลำดับ แต่หำกเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยต่อหัวต่อปี แล้ว 3 อันดับแรกที่สูงที่สุด ได้แก่
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรท่ำเรื อแห่ งประเทศไทย และกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
ตำมลำดับ
สำหรับเงิ นสมทบที่รัฐวิสำหกิ จจ่ำยให้แก่พนักงำนในอัตรำร้อยละ 9 – 11 ถื อว่ำเป็ น
อัตรำที่ค่อนข้ำงสู งหำกเปรี ยบเทียบกับกำรจ่ำยสมทบของนำยจ้ำงอื่นๆ ซึ่ งจำกข้อมูลจำกกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพไทย ณ วันที่ 6 สิ งหำคม 2555 จะมีอตั รำกำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบ ดังนี้
ตารางที่ 4.29
อัตรำกำรจ่ำยเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย
อัตรำ
เงินสะสมสูงสุด (ลูกจ้ำง)
2.00 – 3.00
27.08
.0 – 5.00
34.85
5.0 – 10.00
26.21
10.01- 15.00
11.86
รวม
100.00
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ 6 สิ งหำคม 2555
ที่มำ : Website กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย

หน่วย : ร้อยละ
เงินสมทบสูงสุด (นำยจ้ำง)
23.45
32.34
30.53
13.68
100.00
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โดยหำกเปรี ยบเทียบกับข้ำรำชกำรซึ่ งรัฐบำลจ่ำยเงินสมทบในกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) ในอัตรำเพียงร้ อยละ 3 เท่ำนั้น หรื อในกรณี ที่รัฐบำลหรื อนำยจ้ำงต้องจ่ำยเงิ น
สมทบให้กองทุนประกันสังคมกรณี ชรำภำพในอัตรำเพียงร้อยละ 3 เช่นเดียวกัน
ในกรณี ของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยถื อว่ำเป็ นรัฐวิสำหกิ จที่ส่งผลกระทบต่อภำระ
กำรคลังของประเทศค่อนข้ำงมำก เนื่ องจำกมีผลดำเนิ นงำนขำดทุ นมำโดยตลอด แต่ค่ำใช้จ่ำยใน
เรื่ องสวัสดิกำรด้ำนกำรชรำภำพอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้ำงสู ง ถึงแม้ว่ำกำรรถไฟฯ จะมีกำรปรับเปลี่ยน
จำกระบบบำนำญมำเป็ นระบบบำเหน็จสำหรับพนักงำนที่เข้ำทำงำนหลังปี 2542 แล้วก็ตำม แต่ภำระ
จำกระบบบ ำนำญจะยัง มี ไ ปในอนำคตไม่ ต่ ำ กว่ำ 25 ปี อี ก ทั้ง ส ำหรั บ ระบบบ ำเหน็ จ ก็ ใ ห้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่อยูใ่ นระดับที่ถือว่ำสู งเมื่อเทียบกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั เอกชนทัว่ ไป
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการด้ านชราภาพของรัฐวิสาหกิจ
กำรประมำณกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยสวัส ดิ ก ำรด้ ำ นชรำภำพของพนั ก งำน
รั ฐวิสำหกิ จนั้น จะประมำณกำรจำกจำนวนพนักงำนรั ฐวิสำหกิ จในแต่ละปี คู ณกับประมำณกำร
รำยจ่ ำ ยเฉลี่ ย ต่ อหัว โดยในส่ วนของจำนวนพนักงำนรั ฐวิสำหกิ จจะประมำณกำรจำกสั ดส่ วนของ
พนักงำนรัฐวิสำหกิ จในช่วงปี 2550 – 255465 เทียบกับจำนวนประชำกรช่วงอำยุ 20 – 60 ปี โดยจำก
กำรประมำณกำรพบว่ำจำนวนพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะมีอตั รำเพิ่มขึ้นจนถึ งปี 2560 แต่หลังจำกนั้น
จำนวนพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะมีจำนวนลดลง ซึ่ งจะเป็ นไปตำมโครงสร้ำงประชำกรช่วงอำยุ 20 – 60 ปี
ที่มีแนวโน้มลดลงภำยหลังปี 2560



แผนภูมิที่ 4.54
ประมำณกำรจ
ำนวนพนั
กงำนและลู
กาจ้ำงรัฐวิสาำหกิจ ปีา 2555-2576
ป
า
า า
พ

300,000
290,000
280,000
270,000
260,000
250,000
240,000
230,000

ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั
65

ข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณ
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ส ำหรั บกำรประมำณกำรค่ ำใช้จ่ำยด้ำนกำรชรำภำพเฉลี่ ยต่ อหัวนั้น จะใช้
ข้อมูลปี 2554 เป็ นฐำน แล้วให้ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวมีอตั รำกำรขยำยตัวเท่ำกับร้อยละ 6 เป็ นกำรเทียบเคียง
จำกอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ ยเงิ นเดื อนของประเทศ ทั้งนี้ ในกำรประมำณกำรจะใช้วิธีกำรเดี ยวกัน
สำหรับสวัสดิกำรชรำภำพทั้ง 3 ระบบ (กองทุนสำรองเลี้ยงชี พ บำนำญ และบำเหน็จ) เนื่ องจำกใน
กรณี ของระบบบำนำญและบำเหน็จนั้นจะประมำณกำรในส่ วนที่รัฐวิสำหกิจมีภำระที่จะต้องสมทบ
เงินเข้ำกองทุนบำเหน็จหรื อบำนำญเท่ำนั้น
จำกกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรชรำภำพในช่ วงปี 2555 – 2576
พบว่ำภำระของรั ฐวิส ำหกิ จจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ นจำกจำนวนประมำณ 22,525 ล้ำนบำทในปี 2555 เป็ น
68,797 ล้ำนบำทในปี 2576 โดยในช่วงปี 2556 – 2560 จะมีอตั รำเพิ่มเฉลี่ ยร้อยละ 6.3 ต่อปี และ
ตั้งแต่ปี 2561 – 2576 มีอตั รำเพิม่ เฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี
แผนภูมิที่ 4.55
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรชรำภำพ
า

า

า

80,000
68,875

70,000
60,000



350,000

284,291

300,000

269,653
255,420

250,000

50,000
200,000
40,000
150,000
30,000

22,550
20,000
79,320
10,000
-

100,000
50,000
-

ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.4 รายจ่ ายสวัสดิการการศึกษา
4.4.1 สวัสดิการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สวัส ดิ ก ำรด้ำ นกำรศึก ษำตำมควำมหมำยของกระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและ
ควำมมัน่ คงของมนุ ษย์ หมำยควำมถึง ประชำชนพึงได้รับบริ กำรที่ส่งเสริ มและพัฒนำตนเองให้มี
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ควำมรู้ ทักษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่
กำรดำเนิ นชี วิตอย่ำ งมี คุ ณภำพต่อไป และแม้ว่ำ ประชำชนจะมี ขอ้ บกพร่ องทำงร่ ำ งกำย จิตใจ
สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม หรื อด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ก็จะได้รับบริ กำรกำรศึกษำพิเศษและ
จัดรู ปแบบกำรศึกษำที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนที่มีขอ้ จำกัดเหล่ำนั้น ทั้งนี้
ประชำชนทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำในระดับอย่ำงน้อยที่ สุด คือ กำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน ควำมพิกำร
ควำมบกพร่ องด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม ผูย้ ำกจนและผูด้ อ้ ยโอกำส ชนกลุ่ม
น้อย คนต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงศำสนำ ต่ำงควำมเชื่ อ ต่ำงควำมสนใจทำงกำรเมื อง ต่ำงแบบแผน
กำรดำเนินชีวิต ผูอ้ ยูใ่ นภูมิภำคท้องถิ่นห่ ำงไกลเป็ นผูด้ อ้ ยโอกำส หรื อแม้แต่เพศ วัย ผิวพรรณ ต้อง
ไม่เป็ นเหตุให้ประชำชนผูใ้ ดขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ หรื อได้รับบริ กำรทำงกำรศึกษำน้อยกว่ำหรื อ
ด้อยกว่ำ ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่เท่ำเทียมกับประชำชนโดยทัว่ ไป
รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 49 บัญญัติว่ำ “บุ คคลย่อมมี
สิ ทธิ เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทัว่ ถึ งและมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มำตรำ 10 วรรค 1 บัญญัติว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกำสเสมอกัน
ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่นอ้ ยกว่ำสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทัว่ ถึง และมีคุณภำพโดย
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ซึ่ งเป็ นข้อกำหนดที่เกี่ ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบกับคำแถลง
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี ในสมัยที่นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ได้กำหนดเป็ น
นโยบำยเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของรัฐบำล
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Basic Education) เป็ นคำที่มีควำมหมำยหลำกหลำย แตกต่ำงกันไป
ไม่วำ่ จะเป็ นในเรื่ องของกำรเรี ยนกำรสอน กำรให้ควำมรู ้เบื้องต้น
ในสหรัฐอเมริ กำ กำรศึกษำพื้นฐำนหมำยถึง “กำรสอนให้มีทกั ษะในกำรสื่ อสำร คิดคำนวณ
และเข้ำสังคม เพื่อให้บุคคลสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็ น สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้
ต่อไปได้ รู ้ จกั โลกแห่ งกำรงำน หน่ วยสวัสดิ กำรสังคม ทำงำนกับนำยจ้ำงได้ รู้จกั กำรบริ โภคที่
เหมำะสม รู้จกั กำรปรับปรุ งสุ ขภำพ” (Cartwright, 1970: 407) ตำมควำมหมำยนี้ มุ่งถึงกำรศึกษำ
เบื้องต้นเป็ นสำคัญ
องค์ก ำรยูเนสโก ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมของนำนำชำติใ นด้ำนกำรศึก ษำ ได้ใ ห้คำนิ ย ำม
กำรศึกษำพื้นฐำนไว้วำ่ “กำรศึกษำสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ให้มีโอกำสได้เรี ยนควำมรู ้ทวั่ ไปที่เป็ น

4-118
ประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝั งให้เกิ ดควำมอยำกเรี ยนอยำกรู ้ มีทกั ษะในกำรเรี ยนด้วยตนเอง รู ้จกั ถำม
สังเกต วิเครำะห์ ตระหนักว่ำตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และผูอ้ ื่น”
(Edgar Faure, 1972: 162)
พนม พงษ์ไพบูลย์ (2542 : 2-3) ให้ควำมหมำยคำว่ำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยถึ ง
กำรศึกษำที่จำเป็ นที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพ้นื ฐำนที่แข็งแรงมัน่ คง เพียงพอกับกำรดำรงชีวิต
ที่ดีในวันข้ำงหน้ำ สำมำรถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่ำงดี มี ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมี ควำมสุ ข สำมำรถ
ประกอบกำรงำนอำชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และสำมำรถพัฒนำตนเองให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
ตลอดจนมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นในกำรพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (2542 : 12) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยถึง กำรศึกษำทุก
รู ป แบบที่ จดั ขึ้ นเพื่ อพัฒนำคุ ณภำพชี วิตให้ค นไทยดำเนิ นชี วิตร่ วมกันในสั ง คมอย่ำ งมี ค วำมสุ ข
มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ อย่ำงต่อเนื่ องได้ตลอดชี วิต และทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชี พและพึ่งตนเองได้ ดำรงชี วิตอย่ำงมีคุณธรรม
และมี ศ ัก ดิ์ ศรี พัฒ นำตนเอง และมี บ ทบำทร่ ว มในกำรพัฒ นำสั ง คมได้อย่ำ งเหมำะสม และให้
หมำยถึงกำรศึกษำที่เริ่ มจำกกำรศึกษำระดับประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ
แห่ งชำติ. 2542 : 4) ให้ควำมหมำยของคำว่ำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำก่อน
ระดับอุดมศึกษำ
ดังนั้นสรุ ปว่ำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คือ กำรศึกษำในระบบโรงเรี ยนที่รัฐมุ่งจัดให้เด็ก
ทุกคนมีโอกำสได้รับอย่ำงทัว่ ถึง เป็ นกำรศึกษำในระบบแบบให้เปล่ำ ให้เนื้ อหำสำระที่เป็ นพื้นฐำน
ของทุกคนสำหรับใช้ในชีวติ ในกำรประกอบอำชีพ และในกำรศึกษำ
ตำมกฎหมำยไทย รั ฐบำลจะต้องจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแบบให้เปล่ำแก่ประชำชน
เป็ นเวลำ 12 ปี ต่ อมำ ในยุค รั ฐบำลของนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี วะ นำยกรั ฐมนตรี ได้มี ก ำรแถลง
นโยบำยเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2551 ซึ่ งนโยบำยกำรศึกษำกขั้นพื้นฐำน เรี ยนฟรี 15 ปี เป็ นหนึ่ งใน
นโยบำยเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดำเนิ นกำรในปี แรก โดยรัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำที่
มุ่งเน้นกำรสร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กบั ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและทัว่ ถึ ง เพื่อให้ทุกคนมีโอกำส
ได้รับ กำรศึ ก ษำฟรี 15 ปี อย่ำ งแท้จริ ง ตำมเจตนำรมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 โดยไม่ เสี ย
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ค่ำใช้จ่ำย สำหรับรำยกำรหนังสื อเรี ยน อุปกรณ์ กำรเรี ยน เครื่ องแบบนักเรี ยน และกิ จกรรมพัฒนำ
ผูเ้ รี ยนที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุ น ทั้งนี้ นับได้ว่ำเป็ นโอกำสดี ของเด็กทัว่ ประเทศที่จะได้มีโอกำส
เข้ำถึงกำรศึกษำในระดับพื้นฐำน เพื่อต่อยอดสู่ ระดับที่สูงขึ้น
ส ำหรั บนโยบำยกำรศึ กษำในปั จจุ บ นั เน้นกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน เรี ยนฟรี 15 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย ตั้งแต่ระดับอนุ บำล
1 ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ครอบคลุม 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำเล่ำเรี ยน ค่ำหนังสื อเรี ยน ค่ำเครื่ องแบบ
นักเรี ยน ค่ำอุปกรณ์กำรเรี ยน และค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน
ภาระทางการคลังในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรื อนโยบำยเรี ยนฟรี 15 ปี เป็ นกำรพัฒนำคุ ณภำพคน
และสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรี ยนรู ้ ซึ่ งจำกตัวเลขกำรจัดสรรงบประมำณจะเห็นว่ำ
รัฐบำลได้มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุ นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้นทุกปี อันเป็ นกำรส่ งเสริ ม
ให้ค นทุ กระดับชั้น ได้รับโอกำสทำงกำรศึ กษำอย่ำงทัว่ ถึ งและเท่ ำเที ยมกัน อี กทั้งเป็ นกำรส่ งเสริ ม
กำรศึกษำให้เด็กมีควำมรู ้ และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผูป้ กครอง เป็ นกำรลงทุนด้ำนควำมรู้ที่มี
ประสิ ทธิภำพ
ตารางที่ 4.30
ภำพรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556
หน่วย : บำท
ปี งบประมาณ
วงเงิน
2553
79,026,085,400
2554
80,154,206,500
2555
83,144,940,500
2556
88,881,412,400
รวมปี งบประมาณ 2553 - 2556
331,206,644,800
ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556
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แผนภูมิที่ 4.56
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2556
ล้ านบาท
90,000

88,881.41

85,000
80,000

79,026.09

80,154.21

83,144.94

75,000
70,000
2553

2554
2555
2556
ปี งบประมาณ
ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 255 – 2556

เนื่ องจำกรัฐบำลภำยใต้กำรนำของ นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร นำยกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบำยของคณะรั ฐมนตรี ต่อรั ฐสภำ เมื่ อวันที่ 23 สิ งหำคม 2555 ให้ก ำรจัดหำเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ แท็บ เล็ ตให้แก่ โรงเรี ย นเป็ นนโยบำยเร่ งด่ วนที่ จะเริ่ มดำเนิ นกำรในปี แรก โดยเริ่ ม
ทดลองดำเนิ นกำรในโรงเรี ยนนำร่ องสำหรับระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1 ปี กำรศึกษำ พ.ศ. 2555
ควบคู่กบั กำรเร่ งพัฒนำเนื้ อหำที่เหมำะสมตำมหลักสู ตร บรรจุลงในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต รวมทั้ง
จัดทำระบบอิ นเทอร์ เน็ ตไร้ ส ำยตำมมำตรฐำนกำรให้บริ กำรในสถำนศึ กษำที่ กำหนดโดยไม่เสี ย
ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งในปี งบประมำณ พ.ศ. 2555 รัฐบำลได้จดั สรรงบประมำณเพื่อจัดหำคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรี ยน จำนวน 1,937.33 ล้ำนบำท ดังนั้น จึงทำให้มีรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรจัดกำรศึกษำ
เพิ่มขึ้นในอนำคตด้วย
ประมาณการภาระทางการคลังในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เมื่ อพิ จำรณำจำนวนประชำกรวัย เรี ย นกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ มี โอกำสได้รั บ
กำรศึกษำโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย ตั้งแต่ระดับอนุ บำล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่ งอยูใ่ นช่วงอำยุ
ประมำณ 3 – 17 ปี จะเห็ นได้ว่ำประชำกรวัยเรี ยนกลุ่ มเป้ ำหมำยดังกล่ ำวมี แนวโน้มที่ จะลดลงใน
ช่วงแรก และค่อย ๆ เพิ่มสู งขึ้นในช่วงถัดมำ
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ตารางที่ 4.31
จำนวนประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำย (ช่วงอำยุ 3 - 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2553 – 2576
หน่วย : คน
ก่ อน
ประถมศึกษา
2553
2,500,243
2554
2,546,696
2555
2,529,698
2556
2,477,114
2557
2,488,348
2558
2,509,677
2558
2,577,251
2560
2,591,389
2561
2,605,335
2562
2,619,074
2563
2,632,592
2564
2,645,868
2565
2,658,893
2566
2,671,656
2567
2,684,106
2568
2,696,229
2569
2,708,021
2570
2,719,506
2571
2,730,689
2572
2,741,546
2573
2,752,069
2574
2,762,256
2575
2,772,089
2576
2,781,612
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
ปี

ประถมศึกษา
5,084,670
4,999,655
4,971,704
4,986,252
4,999,700
5,014,303
4,964,275
5,021,900
5,026,379
5,041,572
5,066,986
5,102,292
5,183,499
5,211,217
5,238,503
5,265,335
5,291,685
5,317,483
5,342,705
5,367,338
5,391,353
5,414,741
5,437,476
5,459,572

มัธยมศึกษา
ตอนต้ น
3,004,158
2,838,399
2,696,975
2,585,845
2,534,017
2,474,652
2,486,842
2,453,956
2,485,472
2,487,915
2,534,272
2,517,476
2,465,274
2,476,550
2,497,897
2,565,286
2,579,481
2,593,486
2,607,288
2,620,870
2,634,213
2,647,308
2,660,142
2,672,667

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3,030,971
3,065,162
3,084,610
2,993,884
2,828,742
2,687,951
2,577,288
2,525,707
2,466,652
2,478,906
2,446,167
2,477,692
2,480,244
2,526,484
2,509,821
2,457,827
2,469,200
2,490,600
2,557,830
2,572,067
2,586,114
2,599,960
2,613,587
2,626,977

รวม
13,620,042
13,449,913
13,282,986
13,043,095
12,850,806
12,686,583
12,605,656
12,592,952
12,583,838
12,627,467
12,680,016
12,743,328
12,787,910
12,885,907
12,930,327
12,984,676
13,048,387
13,121,076
13,238,512
13,301,821
13,363,750
13,424,265
13,483,295
13,540,828
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แผนภูมิที่ 4.57
จำนวนประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำย (ช่วงอำยุ 3 - 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2553 - 2576
16,000,000
14,000,000
12,000,000

จำนวน (คน)

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576
ปี
ก่อนประถมศึกษำ (3 - 5 ปี )

ประถมศึกษำ (6 - 11 ปี )

มัธยมศึกษำตอนต้น (12 - 14 ปี )

มัธยมศึกษำตอนปลำย (15-17 ปี )

รวม (3 -17 ปี )

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

แนวโน้มกำรลดลงของประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำยสื่ อได้ถึงกำรที่ประชำกร
ส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะคุ มกำเนิ ดมำกขึ้น หรื อมี จำนวนบุ ตรต่อครอบครัวลดลง อันเนื่ องมำจำก
ค่ำครองชีพสู งขึ้น หรื ออื่น ๆ ซึ่ งในระยะยำว จะส่ งผลต่อกำรลดลงของกำลังแรงงำนในอนำคต
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะเป็ นไปตำมเกณฑ์ใน
ตำรำงที่ 4.32
ตารางที่ 4.32
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วย : บำทต่อคนต่อปี
ระดับการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล
1. ก่อนประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนต้ น
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 สามัญศึกษา

ค่าเล่าเรียน /
อุดหนุน

ค่าหนังสื อ
เรียน

ค่ าอุปกรณ์
การเรียน

ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

2,830
3,563
5,919

1,700
1,900
3,500

200
433
669

200
390
420

300
360
450

430
480
880

6,607

3,800

897

460

500

950

รวมอัตรา
อุดหนุน
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ระดับการศึกษา
4.2 อาชีวศึกษา
1) อุตสาหกรรม
2) พาณิชยกรรม
3) คหกรรม
4) ศิลปกรรม
5) เกษตรกรรม
- ทั่วไป
- ปฏิรูป
โรงเรียนเอกชน
1. ก่อนประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
2.1 ประถมศึกษาปี ที่ 1
2.2 ประถมศึกษาปี ที่ 2
2.3 ประถมศึกษาปี ที่ 3
2.4 ประถมศึกษาปี ที่ 4
2.5 ประถมศึกษาปี ที่ 5
2.6 ประถมศึกษาปี ที่ 6
3. มัธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 มัธยมศึกษาปี ที่ 1
3.2 มัธยมศึกษาปี ที่ 2
3.3 มัธยมศึกษาปี ที่ 3
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 สามัญศึกษา
1) มัธยมศึกษาปี ที่ 4
2) มัธยมศึกษาปี ที่ 5
3) มัธยมศึกษาปี ที่ 6
4.2 อาชีวศึกษา
1) อุตสาหกรรม
2) พาณิชยกรรม
3) คหกรรม
4) ศิลปกรรม
5) เกษตรกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้ น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าเล่าเรียน /
อุดหนุน

ค่าหนังสื อ
เรียน

ค่ าอุปกรณ์
การเรียน

ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

10,810
9,210
9,810
10,510

6,500
4,900
5,500
6,200

2,000
2,000
2,000
2,000

460
460
460
460

900
900
900
900

950
950
950
950

10,210
16,210

5,900
11,900

2,000
2,000

460
460

900
900

950
950

12,797

11,667

200

200

300

430

13,158
13,201
13,375
13,250
13,393
13,586

11,367
11,367
11,367
11,367
11,367
11,367

561
604
778
653
796
989

390
390
390
390
390
390

360
360
360
360
360
360

480
480
480
480
480
480

16,110
16,254
16,386

13,660
13,660
13,660

700
844
976

420
420
420

450
450
450

880
880
880

17,086
17,078
17,056

13,960
13,960
13,960

1,216
1,208
1,186

460
460
460

500
500
500

950
950
950

24,810
21,200
18,540
21,200
22,210

20,500
16,890
14,230
16,890
17,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

460
460
460
460
460

900
900
900
900
900

950
950
950
950
950

1,960
3,600

1,100
2,300

580
720

รวมอัตรา
อุดหนุน

280
580
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ระดับการศึกษา

รวมอัตรา
อุดหนุน

3.1 สามัญศึกษา
3.2 อาชีวศึกษา

3,680
6,300

ค่าเล่าเรียน /
อุดหนุน

ค่าหนังสื อ
เรียน

2,300
4,240

800
1,000

ค่ าอุปกรณ์
การเรียน

ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
580
1,060

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน

เมื่อนำเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุ นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น
มำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่รัฐบำลจะต้องให้กำรสนับสนุนแก่ประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำยในช่วง
ปี พ.ศ. 2557 – 2576 พบว่ำ ถึ งแม้จำนวนประชำกรวัยเรี ยนกลุ่ มเป้ ำหมำยมีแนวโน้มลดลงอย่ำง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องอีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 แต่ค่ำใช้จ่ำยที่รัฐบำล
จะต้องให้กำรสนับสนุ นแก่ ประชำกรวัยเรี ยนกลุ่ มเป้ ำหมำยกลับมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นเรื่ อยๆ อัน
เนื่องมำจำกภำระค่ำใช้จ่ำยที่รัฐบำลต้องสนับสนุ นส่ วนเพิ่มให้กบั เด็กสงเครำะห์และเด็กพิกำร ทั้งนี้
ในกำรประมำณกำรได้กำหนดให้มีก ำรปรั บ เพิ่ ม เงิ นอุ ดหนุ นค่ ำเล่ ำ เรี ย นร้ อยละ 2 ต่อปี ปรั บ ค่ ำ
หนัง สื อเรี ย น ค่ ำอุ ปกรณ์ ก ำรเรี ย น ค่ ำเครื่ องแบบนักเรี ยน และค่ ำกิ จกรรมพัฒนำคุ ณภำพผูเ้ รี ย น
ร้อยละ 1 ต่อปี โดยปรับเพิม่ ทุก ๆ 4 ปี ตำมข้อสมมติฐำนที่วำ่ รัฐบำลอยูค่ รบวำระ
แผนภูมิที่ 4.58
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแก่ประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำย
(3 – 17 ปี ) ปี พ.ศ. 2557 - 2576
200,000

วงเงิน (ล้ านบาท)

150,000
100,000
50,000
0
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576

ปี งบประมาณ
ก่อนประถมศึกษำ (3 - 5 ปี )

ประถมศึกษำ (6 - 11 ปี )

มัธยมศึกษำตอนปลำย (15 - 17 ปี )

รวม (3 - 17 ปี )

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

มัธยมศึกษำตอนต้น (12 - 14 ปี )
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เมื่อพิจำรณำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุ นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแก่
ประชำกรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ ำหมำยจะเห็ นได้วำ่ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น เป็ นกำรส่ งสัญญำณให้ภำครัฐ
ตระหนักถึงกำรวำงแผนกำรศึกษำเพื่อสร้ ำงบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
อนำคต โดยเฉพำะกำรสร้ ำ งและพัฒ นำกำลัง คนด้ำ นกำรแพทย์แ ละสำธำรณสุ ข เพื่อ รองรั บ
กำรปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ ำ งของประชำกรเข้ำ สู่ สั ง คมสู ง อำยุ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรจัด
กำรศึ กษำให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และมีประสิ ทธิ ภำพดี พอที่ จะพัฒนำประเทศชำติ ให้ก้ำวทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วในกระแสโลกำภิวตั น์
4.4.2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมทีผ่ ูกพันกับรายได้ ในอนาคต
กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
มีนำคม 2538 โดยกระทรวงกำรคลัง กระทรวงศึกษำธิ กำร และทบวงมหำวิทยำลัย ได้ร่วมพิจำรณำ
และเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อรองรับควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิ จ
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหำทำงสังคมเรื่ องควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ จึงได้มีมติร่วมกันในหลักกำรโครงกำรจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อกำรศึกษำ
โดยมีกระทรวงกำรคลัง กระทรวงศึกษำธิ กำร และทบวงมหำวิทยำลัย เป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ดูแล และ บมจ. ธนำคำรกรุ งไทย ทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรเงินให้กยู้ มื
ต่อมำเมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เริ่ มดำเนิ นกำร
กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตำมนัยมำตรำ 12 แห่ งพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
กองทุนฯ จึงเริ่ มเปิ ดให้กูย้ ืมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2539 ด้วยงบประมำณประจำปี จำนวนกว่ำ 3,652
ล้ำนบำท และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสมทบเป็ นรำยปี ตำมควำมจำเป็ น
ต่อมำรัฐบำลได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกองทุนเงิ นให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มีฐำนะเป็ นนิ ติบุคคล อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงกำรคลัง
โดย กยศ. มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เงินกูย้ ืมแก่นกั เรี ยน หรื อนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็ นค่ำ
เล่ำเรี ยน ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวเนื่ องกับกำรศึ กษำ และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรครองชี พระหว่ำงศึ กษำ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำยสำมัญและสำยอำชี พ) จนถึงระดับปริ ญญำตรี โดยนักเรี ยน
และนักศึกษำที่จะขอกูเ้ งินจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1) เป็ นผูม้ ีสัญชำติไทย
2) เป็ นผูท้ ี่มีรำยได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บำทต่อปี 66
3) มีคุณสมบัติอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด ได้แก่
3.1) เป็ นผูท้ ี่มีผลกำรเรี ยนดีหรื อผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของ
สถำบันกำรศึกษำ
3.2) เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติดี ไม่ฝ่ำฝื นระเบียบข้อบังคับของสถำบัน กำรศึกษำ
ขั้นร้ำยแรง หรื อไม่เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติเสื่ อมเสี ย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ
ดื่มสุ รำเป็ นอำจิณหรื อเที่ยวเตร่ ในสถำนบันเทิง เริ งรมย์เป็ นอำจิณ เป็ นต้น
3.3) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรื อประกำศกำรสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำในโรงเรี ยน สถำนศึกษำหรื อสถำบันกำรศึกษำที่อยูใ่ นสังกัดกำรควบคุมหรื อกำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษำธิ กำร กระทรวงหรื อ ส่ วนรำชกำรอื่น ๆ ทบวงมหำวิทยำลัย รัฐวิสำหกิจ
3.4) ไม่เคยเป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ในสำขำใด ๆ มำก่อน
3.5) ไม่เป็ นผูท้ ี่ทำงำนประจำในระหว่ำงกำรศึกษำ
3.6) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
3.7) ไม่เป็ นหรื อเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุโทษ
3.8) ต้องมีอำยุในขณะที่ขอกูโ้ ดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลำผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
ทั้งนี้ นักเรี ยน/นักศึกษำที่กูย้ ืมจำกกองทุนจะต้องเริ่ มผ่อนชำระคืนเงินกูห้ ลังจำกที่
จบกำรศึกษำแล้ว 2 ปี ซึ่ งอำจขอผ่อนผันได้ใน 3 กรณี ได้แก่ (1) ไม่มีรำยได้ (2) รำยได้ต่ำกว่ำเดือน
ละ 4,700 บำท (3) ประสบพิบตั ิภยั
กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื ทีผ่ ูกพันกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดย
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริ หำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 254967 โดยมีวตั ถุประสงค์

66

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) รำยได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษำผูข้ อกูย้ มื รวมกับรำยได้ของบิดำมำรดำ ในกรณี ที่บิดำมำรดำเป็ นผูใ้ ช้อำนำจปกครอง
(2) รำยได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษำผูข้ อกูย้ มื รวมกับรำยได้ของผูป้ กครองในกรณี ที่ผใู ้ ช้อำนำจปกครองมิใช่บิดำ มำรดำ
(3) รำยได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษำผูข้ อกูย้ มื รวมกับรำยได้ของคู่สมรสในกรณี ที่ผขู ้ อกูย้ มื ได้ทำกำรสมรสแล้ว
67
กองทุนให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดตั้งกองทุน กรอ. และดำเนิ นกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้กยู้ มื แก่นกั เรี ยน/นักศึกษำ
ภำยใต้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริ หำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2549
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เพื่อเพิ่มโอกำสกับผูเ้ รี ยนที่ มีศกั ยภำพในกำรเข้ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ นกู้เพื่อกำรศึ ก ษำโดยไม่จำกัดฐำนะ
ควำมขำดแคลนทุนทรัพย์ของผูก้ หู้ รื อครอบครัว และสำมำรถกูเ้ งินในวงเงินที่ครอบคลุม
ในกำรช ำระคื น เงิ น กู้ นัก ศึ ก ษำที่ กู้เ งิ น กรอ. จะเริ่ ม ช ำระคื น เงิ น กู้เ มื่ อ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำหรื อออกจำกระบบกำรศึกษำ มีงำนทำและมีรำยได้ต้ งั แต่ 16,000 บำทต่อเดือนขึ้นไป โดย
ชำระผ่ำนระบบกำรเสี ยภำษีเงินได้ของกรมสรรพำกร ในอัตรำก้ำวหน้ำตำมควำมสำมำรถในกำรหำ
รำยได้ของผูก้ ู้ และหำกผูก้ มู้ ีอำยุครบ 60 ปี แล้วยังชำระคืนไม่หมด ให้ถือว่ำหนี้ เงินกู้ กรอ. ที่เหลือ
เป็ นอันระงับไป
จำกระเบี ยบในกำรใช้คืนเงิ นกูข้ อง กรอ. ดังกล่ ำว จะเห็ นได้ว่ำมีควำมเสี่ ยงสู งที่
กองทุนจะไม่ได้รับกำรชำระคืนเงิ นกู้ หรื อได้รับชำระคืนไม่ครบ แต่อย่ำงไรก็ดีคณะรัฐมนตรี ได้มี
มติเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2550 ให้ยุติกำรให้กยู้ ืมแบบ กรอ. สำหรับผูก้ รู้ ำยใหม่ต้ งั แต่ปีกำรศึกษำ 2550
เป็ นต้นไป และให้ผทู ้ ี่กยู้ มื ในปี กำรศึกษำ 2549 กูย้ มื ได้เฉพำะค่ำเล่ำเรี ยนจนจบกำรศึกษำ
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2551 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เริ่ มดำเนิ นกำรกูย้ ืมใน
รู ปแบบ กรอ. ขึ้ นใหม่ โดยดำเนิ นกำรให้กูย้ ืมสำหรับผูก้ ูย้ ืมรำยใหม่ นิ สิต นักศึกษำชั้นปี ที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2551 และมติคณะรัฐมนตรี ในครำวประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2552 ให้ดำเนินกำร
ให้กยู้ มื สำหรับผูก้ ยู้ มื รำยใหม่ที่เข้ำเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2552 โดยเน้นสำขำที่
เป็ นควำมต้องกำรหลัก และมีควำมชัดเจนของกำรผลิตกำลังคนร่ วมกับภำคเอกชนเป็ นลำดับแรก
ในปั จจุบนั ได้กำหนดให้ให้ผกู ้ ตู้ ำมระบบ กรอ. ชำระคืนเมื่อรำยได้ถึงเกณฑ์ โดยผู้
กูย้ มื ต้องแจ้งเงินรำยได้ให้กบั กองทุนฯ ทรำบภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี หำกไม่แจ้งจะถือว่ำเป็ น
ผูม้ ีรำยได้ถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งชำระคื นแล้ว ส่ วนเงื่ อนไขกำรผ่อนชำระใช้เกณฑ์เดี ยวกับ กยศ. และใช้
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ภาระทางการคลังของกองทุนฯ
งบประมำณที่ได้จดั สรรให้กบั กยศ. และ กรอ. ในช่วงที่ผำ่ นมำ สำมำรถแสดงได้
ตำมแผนภูมิที่ 4.59
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ล้ำนบำท

แผนภูมิที่ 4.59
งบประมำณที่ได้จดั สรรให้กบั กยศ. และ กรอ. ปี งบประมำณ 2546-2555
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อกำรศึกษำที่ผกู กับ
รำยได้ในอนำคต
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อกำรศึกษำ

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
4,803 4,445 4,333 3,143
27,000 27,460 27,850 25,109 31,324 24,219 25,675 20,069 18,000 9,500

ที่มำ: งบประมำณโดยสังเขป

ประมาณการภาระทางการคลังจากกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาและ
กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื ทีผ่ ูกพันกับรายได้ ในอนาคต
กำรประมำณกำรภำระงบประมำณจะรวมภำระฯ ของ กยศ. และ กรอ. เข้ำ
ด้วยกัน เนื่ องจำกเป็ นกองทุนที่มีพนั ธกิจคล้ำยคลึงกัน โดยเป็ นกองทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กยู้ ืม
แก่ผขู ้ ำดทุนทรัพย์เพื่อใช้เป็ นค่ำเล่ำเรี ยน นอกจำกนี้ยงั มีขอบเขตของผูม้ ีสิทธิ์ ที่คำบเกี่ยวกันอีกด้วย
ทั้งนี้ หลักกำรพื้ นฐำนในกำรประมำณกำรภำระเงิ นอุ ดหนุ นให้แก่ ท้ งั 2
กองทุ น จะเริ่ มต้นจำกกำรประมำณจำนวนเงิ นที่ ค ำดว่ำ ใช้ใ นแต่ ล ะปี ซึ่ ง จะสัม พันธ์ กบั จำนวน
นักเรี ยน นักศึ กษำ เป้ ำหมำยที่เปลี่ ยนแปลงตำมโครงสร้ ำงประชำกร หลังจำกนั้นจึงประมำณกำร
ภำระงบประมำณ โดยกำรประมำณกำรสัดส่ วนภำระงบประมำณต่อเงิ นให้กูย้ ืม และนำสัดส่ วน
ดังกล่ำวมำประมำณกำรเป็ นภำระงบประมำณต่อไป
ประมำณกำรเงินให้กยู้ มื
ในกำรประมำณกำรเงินให้กยู้ ืมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ กำรประมำณเงิ น
ให้กยู้ มื ต่อหัว และจำนวนนักเรี ยนนักศึกษำที่เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำย เนื่ องด้วยควำมครอบคลุมและขอบเขต
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ผูม้ ีสิทธิ์ อยู่ในช่ วงมัธยมตอนปลำยถึ งระดับปริ ญญำตรี ดังนั้น จึงกำหนดช่ วงอำยุของประชำกรที่
สำมำรถรับสิ ทธิ์ ได้อยูร่ ะหว่ำง 15 – 24 ปี
ในช่ วง 2539 – 2556 เงิ นให้กูย้ ืมต่อหัวมีทิศทำงที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง
เฉลี่ ยแล้วเติ บโตร้ อยละ 6 ต่ อปี จำกกำรวิเครำะห์ อตั รำเงิ นเฟ้ อ68ร่ วมกับอัตรำกำรเจริ ญเติ บ โตที่
แท้จริ ง69 สำมำรถประมำณกำรเงิ นให้กู้ยืมต่อหัวในช่ วง 2557 – 2576 ได้ดงั แผนภูมิ ที่ 4.60 โดย
ขยำยตัวเฉลี่ ยร้อยละ 4.45 ต่อปี ในปี 2576 เงิ นให้กยู้ ืมต่อหัวมีจำนวนทั้งสิ้ น 113,392 บำท หำกนำ
ประมำณกำรเงินให้กูย้ ืมต่อหัวมำคูณกับประมำณกำรจำนวนนักเรี ยนนักศึกษำที่เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำย
พบว่ำเงิ นให้กูย้ ืมฯ ในช่วง 2557 – 2576 มีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลี่ ยร้ อยละ 3.6 ต่อปี โดยในปี 2576
เงินให้กยู้ มื ฯ จะเพิม่ ขึ้นเป็ น 92,333 ล้ำนบำท
แผนภูมิที่ 4.60
ประมำณกำรเงินให้กยู้ มื ต่อหัวและเงินให้กยู้ มื ปี งบประมำณ 255 – 2576
เงินให้ ก้ ยู มื ต่ อหัว
(บาท)

113,392
99,263
83,244

69,856
58,549

เงินให้ ก้ ยู มื
(ล้ านบาท)

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

49,537

92,333
79,859
65,611

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

47,627

2557

56,426

51,527

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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อัตรำเงินเฟ้ อโดยภำพรวมของสิ นค้ำและบริ กำร เนื่องจำกเงินที่ให้กยู้ มื ไปนั้นครอบคลุมตั้งแต่ค่ำเล่ำเรี ยน อุปกรณ์กำรเรี ยนและ
ค่ำครองชี พด้วย
69
อัตรำกำรขยำยตัวของเงินให้กยู้ มื ต่อหัวหักด้วยอัตรำเงินเฟ้ อ
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ประมำณภำระงบประมำณ
ในส่ ว นกำรประมำณกำรภำระงบประมำณ จะอำศัย กำรประมำณกำร
สัดส่ วนงบประมำณจำกเงินที่จะให้กทู้ ้ งั หมด โดยจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล พบว่ำ หลังปี 2547 เป็ นต้นมำ
เริ่ ม มี เงิ นสมทบเข้ำ กองทุ นหรื อผูก้ ู้จำกกองทุ นเริ่ ม ทยอยคื นหนี้ แก่ ก องทุ นท ำให้ สั ดส่ วนภำระ
งบประมำณฯ ลดลงโดยตลอดเฉลี่ ยร้ อยละ 5 ต่อปี ซึ่ งจำกกำรประมำณกำรในช่ วง 2557 – 2576
พบว่ำ สัดส่ วนฯ ดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ โดยจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 35.8 ในปี 2576 70
(แผนภูมิที่ 4.61)
แผนภูมิที่ 4.61
สัดส่ วนภำระงบประมำณต่อเงินให้กยู้ มื ปี งบประมำณ 25 – 2556 และ
ประมำณกำรในช่วงปี งบประมำณ 255 – 2576
หน่วย: ร้อยละ
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

37.8%

36.7%
36.6%

36.5%
36.3%
36.1%

35.8%

35.9%

ที่มำ: 1. ข้อมูลในช่วงปี งบประมำณ 2539 – 2554 ข้อมูลจำกกยศ.
2. ข้อมูลในช่วงปี งบประมำณ 2555-2576 ประมำณกำรโดยนักวิจยั

70

Holt Method เป็ นวิธีกำรประมำณกำรณ์ขอ้ มูลโดยอำศัยทิศทำงจำกข้อมูลในอดีตเป็ นตัวชี้ นำ

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

35.7%

4-131
หำกน ำประมำณกำรสั ด ส่ ว นเงิ น งบประมำณข้ำ งต้น มำประมำณภำระ
งบประมำณในช่วง 2557 – 2576 พบว่ำ มีทิศทำงที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง เฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี โดย
ในปี 2576 ภำระงบประมำณเพื่อสนับสนุ นกองทุนทั้ง 2 มีค่ำเท่ำกับ 33,079 ล้ำนบำท (แผนภูมิที่
4.62)
แผนภูมิที่ 4.62
ประมำณกำรภำระงบประมำณ กยศ. และ กรอ. ในช่วงปี งบประมำณ 255 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท
28,614
20,256

23,519

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

17,419

18,581

33,079

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.4.3 สวัสดิการด้ านการศึกษาอืน่ ทีด่ าเนินการโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในส่ วนของสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำ จะมีลกั ษณะคล้ำยกับสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุ ข
และกำรชรำภำพ กล่ ำวคื อโครงกำรหลักที่ ดำเนิ นกำรจะเป็ นไปตำมนโยบำยของรั ฐบำลในกำรจัด
สวัสดิกำรขั้นพื้นฐำนให้กบั ประชำชนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่ งในกรณี ของสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำ
นี้ จะมี ก ำรดำเนิ น โครงกำรหลัก ได้แ ก่ โครงกำรสนับ สนุ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรจัดกำรศึ ก ษำ (หรื อ
โครงกำรเรี ยนฟรี 15 ปี )
อย่ำงไรก็ดี นอกจำกโครงกำรเรี ยนฟรี 15 ปี แล้ว จำกแบบสอบถำมพบว่ำยังมีโครงกำร
สำคัญอื่น ๆ ที่ อปท. ดำเนินกำรโดยอำศัยเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำลตำมนโยบำยของรัฐบำล ได้แก่
 โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันและโครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริ ม (นม) 71
71

ทั้ง 2 โครงกำรมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนรับประทำนอำหำรที่มีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมต่อควำม ต้องกำร

ของร่ ำงกำย และมีสุขภำพอนำมัยที่ดี รวมถึงส่ งเสริ มให้เด็กมีกำรรับประทำนนมอย่ำงน้อย 200 มิลลิลิตรต่อวัน โดยจัดสรรให้เด็ก
นักเรี ยนก่อนวัยเรี ยนถึงชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 ทั้งในโรงเรี ยนที่สงั กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และ
สังกัด อปท. ตำมจำนวนเด็กนักเรี ยน โดยจัดสรรค่ำอำหำรกลำงวันคนละ 13 บำทต่อวัน และอำหำรเสริ ม (นม) คนละ 7 บำทต่อวัน
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 กำรส่ งเสริ มศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น เป็ นกำรจัดสรรเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
แก่เด็กนักเรี ยน ครู และกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
 ค่ำปั จจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรี ยนยำกจน ซึ่ งเป็ นกำรจัดสรรตำมเกณฑ์ของกระทรวง
ศึกษำธิ กำร ตำมจำนวนเด็กนักเรี ยน ประกอบด้วย ค่ำหนังสื อและอุปกรณ์ กำรเรี ยน ค่ำเสื้ อผ้ำและ
วัสดุเครื่ องแต่งกำยนักเรี ยน ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรี ยนประจำพักนอน และค่ำพำหนะในกำรเดินทำง
 โครงกำรคอมพิวเตอร์ พกพำ เป็ นกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
พกพำให้ แ ก่ เ ด็ ก นัก เรี ย นชั้น ประถมปี ที่ 1 มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1 และครู และเป็ นกำรจัด สรรตำม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
 ค่ ำครุ ภัณฑ์ ก ำรศึ กษำ เพื่ อใช้ ส ำหรั บ กำรจัดซื้ ออุ ปกรณ์ กำรเรี ย นกำรสอน เช่ น
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
สำหรับในส่ วนโครงกำรที่ อปท. ดำเนิ นกำรเอง จำกแบบสอบถำมพบว่ำมีกำรดำเนินกำร
ในแต่ละพื้นที่แตกต่ำงกันไป โดยอยู่ภำยใต้แผนงำนด้ำนกำรศึกษำของ อปท. เช่น กำรมอบทุนกำรศึกษำ
แก่เด็กในพื้นที่ เป็ นต้น
ผลจำกแบบสอบถำมที่ได้รับจำก อปท. จำนวน 536 แห่ ง 60 จังหวัด พบว่ำ อปท. มี
กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำให้กบั ประชำชนในพื้นที่ของตนเองในช่วง 3 ปี งบประมำณ
ที่ผำ่ นมำคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่อหัวอยูใ่ นช่วงประมำณ 2,399 – 2,584 บำท/ปี และคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
2,518 บำท/คน/ปี โดยงบประมำณส่ วนมำกจะมำจำกกำรได้รับเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำล คิดเป็ นสัดส่ วน
เฉลี่ ยในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำเท่ำกับร้ อยละ 27 ในขณะที่อีกร้อยละ 73 จะมำจำกเงินอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึง
รำยได้ของ อปท. เอง
ตารางที่ 4.33
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรศึกษำของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมำณ 2552 – 2554
2552
2553
จำนวนเงิน
สัดส่วน
จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน
239,262,833
18
502,972,021
เงินอื่น ๆ
1,122,870,068
82
1,237,678,524
รวม
1,362,132,901 100
1,740,650,545
จำนวนคน
567,789
676,980
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว
2,399
2,571
ที่มำ: แบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำก อปท. 536 แห่ง

สัดส่วน
29
71
100

หน่วย: บำท
2554
จำนวนเงิน
สัดส่วน
574,222,928
35
1,088,532,201
65
1,662,755,129
100
643,542
2,584
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สำหรับกำรประมำณกำรภำระงบประมำณไปใน 20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยใช้อตั รำค่ำใช้จ่ำย
ต่อหัวที่คำนวณได้จำกแบบสอบถำมของ อปท. ปรับด้วยอัตรำเงินเฟ้ อในแต่ละปี และนำมำคูณกับ
จำนวนประชำกรในวัยเรี ยน (ช่ วงอำยุ 3-18 ปี ) เพื่อกำหนดเป็ นปี ฐำนในกำรประมำณกำร พบว่ำ อัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวจะเพิ่มขึ้นจำกประมำณ 2,518 บำทต่อคนต่อปี ในปัจจุบนั เป็ น 3,566 บำทต่อคนต่อปี
ในปี 2576 และภำระทำงด้ำนงบประมำณรวมจะเพิ่มขึ้นจำก 37,341 ล้ำนบำท เป็ น 51,364 ล้ำนบำท
ตำมกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยต่อหัว และกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนประชำกร
แผนภูมิที่ 4.63
ข้อมูลภำระงบประมำณ กรณี สวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำที่ อปท. จัดหำให้ประชำชนในพื้นที่
ปี 2552 – 2554 และประมำณกำรปี 2555 – 2576
บาท

ล้ านบาท
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3,000
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เงินอุดหนุน
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2562

2560

2558

2556

2554

0

2552

-

ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว

หมำยเหตุ:
1. คำนวณค่ำใช้จ่ำยรวมปี 2552 – 2554 จำกกำรนำค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่คำนวณได้จำกกำรประมวลผล
แบบสอบถำมจำก อปท. คูณกับจำนวนประชำกรทั้งประเทศ
2. ในกำรประมำณกำรในอนำคต ใช้ขอ้ มูลจำนวนประชำกรจำกแบบจำลองประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้ง
นี้ และกำหนดสมมติฐำนอัตรำเงินเฟ้ อเท่ำกับร้อยละ 3.0 ตลอดกำรประมำณกำร
3. กำหนดให้สดั ส่วนเงินอุดหนุนต่อเงินอื่นๆ ของ อปท. คงที่ที่สดั ส่วนร้อยละ 27:73 ตลอดกำรประมำณกำร
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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4.4.4 สวัสดิการการศึกษาของบุตรข้ าราชการ ข้ าราชการบานาญ และลูกจ้ างประจา
ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้กำหนดแนวทำงในเรื่ องกำรให้สวัสดิกำรกำรศึกษำของบุตร ซึ่ งสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
“เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร” หมำยถึง เงินที่ทำงรำชกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำสำหรับบุตรของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ และลูกจ้ำงประจำ โดยจะสำมำรถเบิ ก
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุตรคนที่ 1 – 3 เท่ำนั้น และต้องเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่ งมีอำยุครบ 3 ปี แต่
ไม่เกิ น 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่ งบิดำมำรดำได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของ
ผูอ้ ื่น โดยจะสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยสำหรับสถำนศึกษำของทำงรำชกำรและเอกชนได้ ในรู ปของเงิน
บำรุ งกำรศึกษำ (รำชกำร) หรื อเงิ นค่ำเล่ำเรี ยน (เอกชน) โดยสำมำรถเบิกสวัสดิ กำรกำรศึกษำของ
บุตรได้ต้ งั แต่ระดับอนุบำลถึงปริ ญญำตรี ในอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
เงินบำรุ งกำรศึกษำ หมำยถึง เงินประเภทต่ำงๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำรเรี ยกเก็บ
ตำมอัตรำที่ได้รับอนุ มตั ิจำกกระทรวงศึกษำธิ กำร ส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรื อที่กำกับ มหำวิทยำลัย
องค์ก ำรบริ หำรส่ วนจัง หวัด เทศบำล องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบล กรุ ง เทพมหำนคร เมื องพัท ยำ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่ นที่ มีกฎหมำยจัดตั้งหรื อองค์กำรของรั ฐบำล โดยระดับอนุ บำลจนถึ ง
ระดับมัธยำศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ เงินบำรุ งกำรศึกษำที่ให้เบิกจ่ำยประกอบด้วย 1) ค่ำสอน
คอมพิวเตอร์ กรณี โรงเรี ยนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นกั เรี ยนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ 2) ห้องเรี ยนพิเศษ
EP (English Program) 3) ห้องเรี ยนพิเศษ MEP (Mini English Program) 4) ห้องเรี ยนพิเศษด้ำน
ภำษำต่ ำ งประเทศ ด้ำ นวิ ช ำกำรและด้ำ นอื่ นๆ 5) ค่ ำ จ้ำ งครู ต่ ำ งประเทศ 6) ค่ ำ จ้ำ งครู ที่ มี ค วำม
เชี่ ยวชำญในสำขำเฉพำะ สำหรับระดับอนุ ปริ ญญำหรื อเที ยบเท่ำ เงิ นบำรุ งกำรศึกษำที่ ให้เบิกจ่ำย
จะต้องเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่สถำนศึ กษำได้รับอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนเจ้ำสังกัดให้เรี ยกเก็บ โดยไม่รวม
ค่ำปรับต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนล่ำช้ำ กำรลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำเพื่อปรับผลกำรเรี ยน (รี เกรด) ค่ำประกัน
อุ บ ตั ิ เหตุ ค่ำ ประกันของเสี ย หำย ค่ ำหอพัก ค่ ำ อำหำร ค่ ำ ซัก รี ด และค่ ำ รั ก ษำสถำนภำพกำรเป็ น
นักศึกษำ
เงิ น ค่ ำ เล่ ำ เรี ย น หมำยถึ ง เงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรเรี ย นหรื อ ค่ ำ ธรรมเนี ย มต่ ำ งๆ ซึ่ ง
สถำนศึกษำของเอกชนเรี ยกเก็บตำมอัตรำที่ได้รับอนุมตั ิจำกกระทรวงศึกษำธิ กำร
กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญ ชี ก ลำงได้อำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ 8 แห่ ง พระรำช
กฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดประเภท
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และอัตรำเงิ นบ ำรุ ง กำรศึ ก ษำและค่ ำ เล่ ำเรี ย น โดยสถำนศึ ก ษำจะแบ่ ง เป็ น สถำนศึ ก ษำของทำง
รำชกำร และสถำนศึกษำของเอกชน (ที่ได้รับเงิ นอุดหนุ นและที่ไม่ได้รับเงิ นอุดหนุ น) โดยจะแบ่ง
ประเภทและอัตรำฯ ที่จะเบิกได้ต่อปี ดังนี้
ตารางที่ 4.34
เพดำนอัตรำเงินบำรุ งกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรี ยนที่สำมำรถเบิกได้
หน่วย : บำท
สถานศึกษาของเอกชน
ไม่ รับเงินอุดหนุน
รับเงินอุดหนุน
10,856
3,874
10,556
3,404
12,647
2,635
12,947
2,605

สถานศึกษาของ
ทางราชการ
1) ระดับอนุบำลหรื อเทียบเท่ำ
4,650
2) ระดับประถมศึกษำหรื อเทียบเท่ำ
3,200
3) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรื อเทียบเท่ำ
3,900
4) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อ
3,900
เทียบเท่ำ
5) ระดับอนุปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ
11,000
6) ประเภทอำชีวศึกษำ
6.1) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
,2 – 19,487
, 4 – 5,791
(ปวช.) หรื อเทียบเท่ำ1/
6.2) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่ำ
- ช่ำงอุตสำหกรรมหรื ออุตสำหกรรม
30,000
เทคโนโยลี สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ทัศนศำสตร์
- พำณิ ชยกรรมหรื อบริ หำรธุรกิจ
25,000
ศิลปหัตถกรรมหรื อศิลปกรรม
เกษตรกรรมหรื อเกษตรศำสตร์ คหกรรม
หรื อคหกรรมศำสตร์ อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว
7) ระดับปริ ญญำตรี
20,000
20,000
หมำยเหตุ : ขึ้นอยูก่ บั ประเภทวิชำหรื อสำยวิชำ ได้แก่ คหกรรมหรื อคหกรรมศำสตร์ พำณิ ชยกรรมหรื อบริ หำรธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรมหรื อศิลปกรรม เกษตรกรรมหรื อเกษตรศำสตร์ ช่ำงอุตสำหกรรมหรื ออุตสำหกรรม ประมง
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่ งทอ
ที่มำ : หนังสื อกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2552 เรื่ อง ประเภทและอัตรำเงิน
บำรุ งกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรี ยน
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ภาระทางการคลังของสวัสดิการการศึกษาของบุตรข้ าราชการฯ
ในกำรประมำณกำรเงิ นช่ วยเหลื อสวัสดิ กำรกำรศึกษำฯ จะประมำณกำรจำก
จำนวนผูร้ ับสิ ทธิ และรำยจ่ำยต่อรำย เพื่อประมำณกำรงบประมำณรวมของแต่ละปี
- จำนวนผูร้ ับสิ ทธิ
ในกำรประมำณกำรผูร้ ั บสิ ทธิ จะใช้ข ้อมู ลจำนวนผูม้ ี สิ ทธิ์ ได้รับสวัสดิ กำร
รักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนของรัฐเป็ นตัวแทน เนื่ องจำกมีขอบเขตของผูร้ ับ
สิ ทธิ ที่ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2555 จำนวนผูม้ ีสิทธิ มีจำนวนทั้งสิ้ น 847,171 คน72 โดยจะเริ่ มจำก
กำรประมำณสัดส่ วนผูม้ ีสิทธิ ต่อจำนวนข้ำรำชกำรฯ ตำมควำมสัมพันธ์ ดังนี้
จำนวนผูม้ ีสิทธิ
จำนวนข้ำรำชกำรและบุตร

=

จำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 3-25 ปี
จำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 20-60 ปี

X 0.7973

ซึ่ งเมื่ อได้สัดส่ วนดังกล่ำว จึ งนำจำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงฯ ที่ประมำณ
กำรไว้ในแต่ ล ะปี มำคู ณ ก็จะได้จำนวนผูม้ ี สิ ท ธิ ใ นช่ วงปี งบประมำณ 2556 - 2576 โดยจำก
กำรประมำณกำรพบว่ำ จำนวนผูม้ ีสิทธิ มีทิศทำงลดลงอย่ำงต่อเนื่ องในช่ วงปี งบประมำณ 2556 2567 และเริ่ มขยำยตัวเพิ่มขึ้นหลังจำกปี 2567 เป็ นต้นไป
แผนภูมิที่ 4.64
จำนวนผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของรัฐปี งบประมำณ 255 – 2576
หน่วย: คน
840,000

836,869

820,000

796,375

800,000
770,524

780,000

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

760,000

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั
72

ข้อมูลจำกกรมบัญชีกลำง
(จำนวนผูม้ ีสิทธิในปี 2555 / จำนวนข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงฯ ในปี 2555) (จำนวนประชำกรในช่วงอำยุ 3-25 ในปี 2555 / จำนวน
ประชำกรในช่วงอำยุ 20-60 ในปี 2555)
73

4-137
- รำยจ่ำยต่อหัว
กำรประมำณกำรรำยจ่ำยต่อหัวปี งบประมำณ 2556 - 2576 จะใช้ขอ้ มูล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในช่วงปี 2552 – 2556 และใช้ปี 2556 เป็ นปี ฐำน โดยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
จะคำนึ งถึ ง 2 ส่ วนคื อ อัตรำเงิ นเฟ้ อของภำคกำรศึ ก ษำและอัตรำกำรขยำยตัวที่ แท้จริ ง โดยจำก
กำรประมำณกำรในช่ วงปี 2556 – 2576 พบว่ำรำยจ่ำยต่อหัวมีแนวโน้มลดลงประมำณร้ อยละ 0.4
ต่อปี
แผนภูมิที่ 4.65
รำยจ่ำยเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของรัฐต่อหัวปี งบประมำณ 2552 – 2576
หน่วย: บำท
6,000
5,800
5,600

5,568

5,400
5,200

5,101

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

5,000

ที่มำ: กรมบัญชีกลำง (2552 – 2556) และประมำณกำรโดยนักวิจยั (2557 – 2576)

- รำยจ่ำยเงินช่วยเหลือสวัสดิกำรกำรศึกษำรวม
จำกกำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ ำ ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ สวัส ดิ ก ำร
กำรศึกษำรวมปี งบประมำณ 255 – 2576 โดยกำรหำผลคูณระหว่ำงกำรประมำณจำนวนผูม้ ีสิทธิ กบั
กำรประมำณรำยจ่ำยต่อหัว พบว่ำ มีทิศทำงหดตัวเฉลี่ยร้ อยละ 0.7 ต่อปี โดยในปี งบประมำณ 2576
งบประมำณดังกล่ำวจะลดลงเหลือเพียง 4,062 ล้ำนบำทต่อปี

4-138
แผนภูมิที่ 4.66
งบประมำณเงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของรัฐปี งบประมำณ 255 – 2576
หน่วย: ล้ำนบำท

4,062

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

4,700 4,660
4,600
4,500
4,400
4,300
4,200
4,100
4,000

ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.4.5 สวัสดิการสาหรับข้ าราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น74
สวัสดิกำรหลักด้ำนกำรศึกษำที่ อปท. จัดหำให้กบั บุคลำกรและบุตรของตนเองได้แก่
สวัส ดิ ก ำรกำรศึ ก ษำบุ ตรซึ่ ง เป็ นไปตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยสวัส ดิ ก ำรเกี่ ย วกับ
กำรศึกษำของบุตร พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ซึ่ งกำหนดให้
สวัสดิ กำรนี้ ครอบคลุ มกลุ่มบุ คลำกรของ อปท. ในกลุ่ มเดี ยวกับสวัสดิ กำรด้ำนค่ำรั กษำพยำบำล
โดยผูท้ ี่จะมีสิทธิ ได้รับ ได้แก่ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยอำยุไม่เกิ น 25 ปี คนที่ 1-3 และกฎหมำย
ดังกล่ำวยังได้กำหนดให้สวัสดิกำรที่ได้รับมีควำมสอดคล้องกับสวัสดิ กำรของข้ำรำชกำรพลเรื อน
ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2523 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 โดยกำหนดให้สวัสดิกำรที่ได้รับครอบคลุมถึงเงินบำรุ งกำรศึกษำ/ค่ำเล่ำเรี ยนที่
สถำนศึกษำเรี ยกเก็บ
ทั้งนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ จะได้รั บ ได้แก่ ค่ ำธรรมเนี ยมกำรศึ กษำกรณี ที่ เข้ำศึ กษำใน
สถำนศึกษำของทำงรำชกำรจนถึงระดับปริ ญญำตรี ให้ได้รับเท่ำที่จ่ำยจริ ง ส่ วนกรณี สถำนศึกษำของ
74

ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำรส่ งแบบสอบถำมไปยัง อปท. ต่ำงๆ ตำมจำนวนที่กำหนดโดยวิธีกำรของ Taro
Yamane74 ที่กำหนดให้มีกำรรวบรวมแบบสอบถำมจำนวนอย่ำงน้อย 420 แห่ ง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของ อปท. ทั้งประเทศ (รำยละเอียด
ตำมที่กล่ำวไปแล้วในบทที่ 1) โดยได้มีกำรส่งแบบสอบถำมไปยัง อปท. จำนวน 770 แห่ ง และ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2555 ได้มี
อปท. ที่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมกลับมำจำนวน 36 จังหวัด คิดเป็ น อปท. 265 แห่ ง ซึ่งคณะผูว้ ิจยั อยูร่ ะหว่ำงกำรติดตำม
แบบสอบถำมจำก อปท. ที่เหลือ รวมถึงกรุ งเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ
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เอกชน หลักสู ตรไม่สูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ ให้ได้รับเต็มจำนวนตำมที่จ่ำยจริ ง
และหลักสู ตรสู งกว่ำมัธยมตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ แต่ไม่สูงกว่ำอนุ ปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ รวมถึ ง
หลักสู ตรปริ ญญำตรี ให้ได้รับครึ่ งหนึ่งของจำนวนที่จ่ำยจริ ง
ในส่ วนของค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้มีกำรกำหนดให้ครอบคลุมรำยกำรดังต่อไปนี้
 ค่ำเล่ำเรี ยน
 ค่ำหน่วยกิต
 ค่ำลงทะเบียนแรกเข้ำ (ค่ำขึ้นทะเบียนนักศึกษำ)
 ค่ำบำรุ งห้องสมุด
 ค่ำบำรุ งกีฬำ
 ค่ำเวชภัณฑ์
 ค่ำภำคปฏิบตั ิ หรื อวัสดุฝึกหัด หรื ออุปกรณ์กำรศึกษำ
สำหรับ บุค ลำกรของกรุ งเทพมหำนคร ได้ก ำหนดสิ ทธิ ในกำรรั บ สวัส ดิ ก ำรด้ำ น
กำรศึ ก ษำบุ ต รไว้ต ำมข้อ บัญ ญัติ ก รุ ง เทพมหำนคร เรื่ อ ง เงิ น ทุ น สนับ สนุ น กำรศึ ก ษำแก่ บุ ต ร
ข้ำรำชกำรและลู กจ้ำงประจำกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2551 และระเบี ยบกรุ งเทพมหำนครว่ำด้วย
กำรให้เงินทุนสนับสนุ นกำรศึกษำแก่บุตรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ.
2552 โดยผูท้ ี่จะมีสิทธิ ได้รับ ได้แก่ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยอำยุไม่เกิน 25 ปี และไม่มีขอ้ จำกัดเรื่ อง
จำนวนบุตร
สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับครอบคลุมกำรศึกษำทั้งในสถำนศึกษำของทำงรำชกำรและ
เอกชน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลจนถึงปริ ญญำตรี ตำมปี กำรศึกษำ ดังนี้
 ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ 3,000 บำท/คน
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3,500 บำท/คน
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ 4,000 บำท/คน
 ระดับอนุปริ ญญำ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู งหรื อเทียบเท่ำ 4,500 บำท/คน
 ระดับปริ ญญำตรี 5,000 บำท/คน
โดยผลจำกแบบสอบถำมที่ได้รับจำก อปท. จำนวน 536 แห่ ง 60 จังหวัด พบว่ำ อปท.
มีกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำให้กบั บุคลำกรของตนเองในช่วง 3 ปี งบประมำณ
ที่ผำ่ นมำคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่อหัวคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 15,672 บำท/คน/ปี
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ตารางที่ 4.35
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรศึกษำของ อปท. 536 แห่ง ปี งบประมำณ 2552 – 2554

รวม
จำนวนคน
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว

2552
154,303,563
11,220
13,752

2553
240,600,182
12,040
19,983

หน่วย: บำท
2554
148,137,002
11,155
13,280

ที่มำ: แบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำก อปท. 536 แห่ง

ในกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลัง ได้ทำกำรประมำณกำรจำนวนพนักงำนของ
อปท. ขึ้ นก่ อน โดยอำศัยข้อมู ลจริ งจำกปี 2547 และปรั บ เพิ่ม ขึ้ นปี ละร้ อยละ 3.8 ตำมแนวโน้ม
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำทำงำนในภำครัฐ จำกรำยงำนสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรปี 2554
ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ จำกนั้นกำหนดให้มีอตั รำกำรอำศัยสิ ทธิ ต่อพนักงำนท้องถิ่นเท่ำกับ 0.35 0.4 ตำมสัดส่ วนกำรรับสิ ทธิ ดำ้ นกำรศึกษำของข้ำรำชกำร เพื่อใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณ
นอกจำกนี้ ในกำรประมำณกำรภำระงบประมำณไปใน 20 ปี ข้ำงหน้ำ ได้ใช้อตั รำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวที่คำนวณได้จำกแบบสอบถำมของ อปท. นำมำปรับเพิ่มด้วยอัตรำเงิ นเฟ้ อเฉพำะด้ำน
กำรศึกษำ และนำมำคูณกับจำนวนผูม้ ีสิทธิ ตำมกำรคำนวณข้ำงต้น โดยพบว่ำอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อหัว
จะเพิ่มขึ้นจำกประมำณ 13,438 บำท/คน/ปี ในปั จจุบนั เป็ น 16,350 บำท/คน/ปี ในปี 2576 และภำระ
ทำงด้ำนงบประมำณรวมสำหรับกำรจัดสวัสดิกำรนี้ จะเพิ่มขึ้นจำก 1,183 ล้ำนบำท เป็ น 1,565 ล้ำนบำท
ตำมกำรเพิ่มขึ้ นของค่ำใช้จ่ำยต่อหัว (กำหนดให้เปลี่ ยนแปลงตำมอัตรำเงิ นเฟ้ อในระยะยำว) และ
กำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนผูม้ ีสิทธิได้รับสวัสดิกำร
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แผนภูมิที่ 4.67
ผลกำรประมำณกำรภำระทำงกำรคลังจำกสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของพนักงำน อปท.
ปี งบประมำณ 2555 - 2576
ล้ านบาท
2,000

1,565

1,183
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ค่าใช้ จ่ายต่อหัว
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สวัสดิการด้ านการศึกษา

2567

2565

2563

2561

2559

2557

-

2555

-

หมำยเหตุ:
1. ในกำรประมำณกำรในอนำคต ใช้ขอ้ มูลจำนวนพนักงำน อปท. จำกฐำนในปี 2547 จำกนั้นให้เพิ่มขึ้นปี ละ
ร้อยละ 3.8 ตำมข้อมูลแรงงำนที่ทำงำนในภำครำชกำร จำกสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกรของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ปี 2554 และกำหนดสัดส่วนกำรอำศัยสิ ทธิต่อพนักงำน อปท. เท่ำกับ 0.35-0.4 เพื่อหำจำนวนคนรับ
สิ ทธิรวม
2. กำหนดสมมติฐำนอัตรำเงินเฟ้ อด้ำนกำรศึกษำของสวัสดิกำรข้ำรำชกำรเท่ำกับเฉลี่ยร้อยละ 1.0
ที่มำ: ประมำณกำรโดยนักวิจยั

4.4.6 สวัสดิการสาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สวัส ดิ ก ำรด้ำ นกำรศึ ก ษำของบุ ต ร หมำยถึ ง เงิ น ที่ รัฐ วิส ำหกิ จ ให้แ ก่ พ นัก งำนเพื่ อ
ช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรศึ กษำสำหรั บบุ ตร ซึ่ งทุ กรั ฐวิสำหกิ จมี สวัสดิ กำรด้ำนนี้ ให้แก่
พนักงำนยกเว้นบรรษัทตลำดรองสิ นเชื่ อที่อยู่อำศัย และโดยส่ วนใหญ่แล้วในกำรให้สวัสดิ กำรจะ
เทียบเคียงกับสิ ทธิ ของข้ำรำชกำร แต่มีรัฐวิสำหกิ จบำงแห่ งที่ จะมี ขอ้ กำหนดที่ แตกต่ำงจำกสิ ทธิ ของ
ข้ำรำชกำร75 โดยบุตรที่มีสิทธิ จะมำขอเบิกสวัสดิกำรได้จะต้องเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยโดยมี
อำยุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่ งบิดำมำรดำได้ยกให้เป็ นบุตร
บุ ญธรรมของผูอ้ ื่ น และเบิ กได้ไม่เกิ น 3 คน (ยกเว้น บมจ.ท่ำอำกำศยำนไทย กำรทำงพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย และกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค ที่ส ำมำรถเบิก ค่ำ ช่วยเหลือกำรศึก ษำบุตรได้ไ ม่จำกัด
จำนวนบุตร)
75

เช่น ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ำและส่งออก บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสำหกรรมขนำดย่อม เป็ นต้น
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โดยสิ ทธิ ที่เทียบเคียงกับข้ำรำชกำรนั้น จะเป็ นไปตำมเกณฑ์ของกระทรวงกำรคลังที่
กำหนดประเภทและอัตรำเงิ นบำรุ งกำรศึ กษำในสถำนศึ กษำของทำงรำชกำรและค่ำเล่ ำเรี ยนใน
สถำนศึ กษำของเอกชน ซึ่ งกำหนดว่ำในแต่ละระดับกำรศึ กษำจะสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำไร
โดยจะแบ่งเป็ นสถำนกำรศึกษำของรัฐ สถำนกำรศึกษำของเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุ นและได้รับ
เงินอุดหนุน เช่น ระดับอนุบำลหรื อเทียบเท่ำเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ปีละไม่เกิน ดังนี้
- สถำนกำรศึกษำของรัฐ
- สถำนกำรศึกษำของเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน
- สถำนกำรศึกษำของเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุน

4,650 บำท
10,856 บำท
3,874 บำท

นอกเหนื อจำกกำรช่ วยเหลื อในเรื่ องค่ ำเล่ ำเรี ยนของบุ ตรแล้ว ในบำงรั ฐวิสำหกิ จยังมี
ทุ นกำรศึ ก ษำหรื อเงิ นช่ วยเหลื อบุ ตรต่ อเดื อนมอบให้ด้วย ได้แก่ องค์ก ำรสะพำนปลำ กำรนิ คม
อุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย โรงงำนไพ่ โรงพิมพ์ตำรวจ โรงงำนยำสู บ บจ.ไปรษณี ย ์ องค์กำร
ตลำด กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
กำรเคหะแห่งชำติ องค์กำรสวนสัตว์ บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
ตารางที่ 4.36
ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของบุตรของรัฐวิสำหกิจ ปี 2550 – 2554
หน่วย : ล้ำนบำท
2553
2554
1,081
898
(2.68)
(16.92)

ปี
2550
2551
2552
ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของบุตร
1,030
1,167
1,110
อัตราเพิ่ม (ร้ อยละ)
13.27
(4.86)
แยกตำมสำขำ
1) ด้ำนกำรเกษตร
13
13
14
12
12
2) ด้ำนกำรอุตสำหกรรม
54
61
61
63
25
3) ด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และสื่ อสำร
412
424
436
415
404
4) ด้ำนกำรพำนิชย์และท่องเที่ยว
5
5
6
6
5
5) ด้ำนกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
424
540
438
421
298
พลังงำน และสิ่ งแวดล้อม
6) ด้ำนกำรบริ กำรสังคม
33
36
45
36
36
7) ด้ำนกำรธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
89
88
111
128
116
หมำยเหตุ : เป็ นข้อมูลจำกรัฐวิสำหกิจเพียง 55 แห่งเท่ำนั้น (ไม่รวมองค์กำรตลำดเพื่อกำรเกษตร และ บจ.ไทย
เดินเรื อทะเล)
ที่มำ : ประมวลผลจำกแบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ซึ่งรวบรวมจำกรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง
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จำกตำรำงข้ำงต้น จะพบว่ำค่ำใช้จ่ำยสำหรั บสวัสดิ กำรกำรศึ กษำของบุ ตรในช่ วงปี
2550 – 2553 จะอยู่ระดับประมำณ 1,000-1,200 ล้ำนบำทต่อปี แต่ในปี 2554 ค่ำใช้จ่ำยช่ วยเหลื อ
กำรศึก ษำบุ ตรลดลงมำกถึ ง ร้ อยละ 16.92 76 โดยตั้ง แต่ปี 2552 เป็ นต้นมำ ทิ ศทำงของค่ ำ ใช้จ่ำ ย
กำรศึ กษำของบุ ตรมี แนวโน้มลดลง ซึ่ งคำดว่ำเป็ นผลจำกกำรที่ ต้ งั แต่ปีกำรศึ กษำ 2552 รั ฐบำลมี
นโยบำยกำรเรี ยนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กบั ผูป้ กครองในเรื่ องของค่ำเล่ำเรี ยน
แบบเรี ยน เสื้ อผ้ำ อุปกรณ์กำรเรี ยน และกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน ทำให้รำยกำรที่จะเบิกได้ลดลง
เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำบุตรแยกตำมสำขำและรำยรัฐวิสำหกิจ
จะพบว่ำ สำขำกำรคมนำคม ขนส่ ง และสื่ อสำรมี ค่ำใช้จ่ำยสู งที่ สุด รองลงคื อสำขำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี พลังงำน และสิ่ งแวดล้อม ส่ วนรั ฐวิสำหกิ จที่ มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนนี้ สูงที่ สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย บมจ.กำรบินไทย และกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคตำมลำดับ
แต่หำกพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยต่อหัวรัฐวิสำหกิจ 3 อันดับแรก จะได้แก่ โรงงำนยำสู บ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิต
แห่งประเทศไทย และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ตำมลำดับ
การประมาณการค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการด้ านการศึกษาของบุตร
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรด้ำนกำรศึกษำของบุตรนั้น จะประมำณ
กำรจำกผลคู ณ ระหว่ำ งประมำณกำรจ ำนวนผูอ้ ำศัย สิ ท ธิ (บุ ต ร) ในแต่ ล ะปี 77กับ ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของผูอ้ ำศัยสิ ทธิ (โดยมีขอ้ สมมติฐำนว่ำสัดส่ วนผูอ้ ำศัยสิ ทธิ เท่ำกับ 0.4478) ซึ่ งจำก
กำรประมำณกำรพบว่ำจำนวนของผูอ้ ำศัยสิ ทธิ (บุตร) ในปี 2556 – 2567 มีแนวโน้มลดลง แต่
หลังจำกนั้นจะมีทิศทำงเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตำมโครงสร้ ำงประชำกรในช่ วงอำยุ 3 – 25 ปี สำหรับ
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของบุตรต่อหัวนั้น จะใช้ขอ้ มูลปี 2554 เป็ นฐำน
และปรับเพิม่ ขึ้นตำมอัตรำเงินเฟ้ อของภำคกำรศึกษำ79

76
77

โดยมีสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงของโรงงำนยำสู บและกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย

ประมำณกำรจำก (จำนวนพนักงำนรัฐวิสำหกิจปี 2554 x สัดส่ วนผูอ้ ำศัยสิ ทธิ (0.44) /จำนวนประชำกรที่มีอำยุ 3-25 ปี ในปี 2554) x
ประมำณกำรจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 3-25 ปี ในแต่ละปี
78
เทียบเคียงกับสัดส่วนผูอ้ ำศัยสิ ทธิ (บุตร) ของข้ำรำชกำร
79
คำนวณโดยกำรหำสัดส่วนระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้ อภำคกำรศึกษำกับอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยปี 2543 – 2553 แล้วคูณด้วยประมำณ
กำรอัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไปของปี 2555 – 2576
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จำกกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของบุตรในช่วงปี 2555 – 2576
จะพบว่ำ ภำระของรัฐวิสำหกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะไม่เกิ น 1,100
ล้ำนบำท ซึ่ งถื อว่ำเป็ นจำนวนที่ ไม่มำกนักเมื่อเที ยบกับค่ำใช้จ่ำยสวัสดิ กำรในอีก 2 ด้ำน คือ ด้ำน
รักษำพยำบำลและด้ำนกำรชรำภำพ โดยค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยต่อหัวจะเพิ่มจำก 7,237 ล้ำนบำทในปี 2554
เป็ น 9,053 ล้ำนบำท ในปี 2576 ซึ่ งส่ งผลให้รัฐวิสำหกิจมีภำระเพิ่มขึ้นจำก 899 ล้ำนบำทในปี 2554
เป็ นจำนวน 1,055 ล้ำนบำทในปี 2576 หรื อเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 17
แผนภูมิที่ 4.68
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของบุตร
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ที่มำ : ประมำณกำรโดยนักวิจยั
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บทที่ 5
สวัสดิการสั งคมกับภาระทางการคลัง
การจัดสวัสดิ การสังคมเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีและความเพียงพอต่อการดารงชี พของประชาชน
เป็ นหน้าที่ หลักของรั ฐบาล และนับวันรั ฐบาลมี ความจาเป็ นต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายด้าน
สวัส ดิ ก ารสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ นทั้ง ในส่ วนที่ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลตามข้อเรี ย กร้ องและ
ความคาดหวังของประชาชน และส่ วนที่เพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรผูส้ ู งอายุ ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี นอกจากรัฐบาลแล้วยังมีสถาบันที่มีหน้าที่และบทบาทในด้านนโยบายการคลังเช่นเดียวกับ
รัฐบาลคือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) และรัฐวิสาหกิ จ ซึ่ งต้องจัดสวัสดิ การให้แก่พนักงาน
ของตนเองเช่นเดียวกัน
5.1 ประมาณการภาระทางการคลังของภาคสาธารณะ
จากผลการประมาณการภาระทางการคลังของรั ฐบาล อปท. และรั ฐวิสาหกิ จ ซึ่ งรวมกัน
เรี ยกว่าภาคสาธารณะ (Public Sector) โดยครอบคลุ มรายจ่ายสวัสดิ การสังคม 3 ประเภท ได้แก่
การรักษาพยาบาล การดูแลผูส้ ู งอายุ และการศึกษา ในช่วง 20 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ 2557-2576)
เพื่ อพิ จารณาขนาดและแนวโน้ม ของรายจ่ ายสวัส ดิ การ ซึ่ ง ได้รั บผลกระทบจากการเข้า สู่ สั งคม
ผูส้ ู งอายุของประเทศไทย พบว่า รายจ่ายสวัสดิ การสังคมของภาคสาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเพิ่มขึ้นจาก 707,724 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 2,221,945 ล้านบาทในปี งบประมาณ
2576 หรื อเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยในอัตราร้ อยละ 5.9 ต่อปี (รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูมิที่ 5.1 และ
ภาคผนวกที่ 3)
แผนภูมิที่ 5.1
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการของภาคสาธารณะใน 20 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ 2557-2576)
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ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั , กันยายน 2555.
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หากพิจารณาจากภาระทางการคลังของภาคสาธารณในภาพรวม จะพบว่ารัฐบาลยังคงทา
หน้าที่ หลัก ในการจัดสวัส ดิ การสังคมให้กบั ประชาชน โดยรายจ่ ายสวัสดิ ก ารสั งคมของรั ฐบาล
อปท. และรั ฐ วิ ส าหกิ จ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 86.7 ร้ อ ยละ 9.2 และร้ อ ยละ 4.1 ของรายจ่ า ย
สวัสดิการภาคสาธารณะทั้งหมด โดยมีรายละเอียดภาระทางการคลังในแต่ละส่ วน ดังนี้
5.1.1 ภาระทางการคลังของรัฐบาล
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจะส่ งผลให้รายจ่ายสวัสดิการสังคมทั้ง 3 ด้านเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มมากขึ้ นจากประมาณ 488,031 ล้านบาท
ในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 619 ,363 ล้า นบาทในปี งบประมาณ 2557 จากนั้น จะต้อ งจัด สรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็ น 1,080,475 ล้านบาทในปี 2566 และเพิ่มขึ้นเป็ น 1,987,238 ล้านบาทใน
ปี งบประมาณ 2576 หรื อเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 6.4 ต่อปี (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5.1)
จากแผนภู มิ ที่ 5.2 จะเห็ น ได้ว่ า รายจ่ า ยสวัส ดิ ก ารด้า นชราภาพ ซึ่ งเป็ นรายจ่ า ย
สวัสดิการเพื่อการดารงชี พหลังเกษียณอายุที่สัมพันธ์กบั จานวนประชากรสู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่า งมาก เนื่ องจากโครงการต่ า งๆ ที่ รัฐ บาลจัด สรรงบประมาณสนับ สนุ น ได้ค รอบคลุ ม กลุ่ ม
ประชากรส่ วนใหญ่ ข องประเทศ ทั้งที่ อยู่ในระบบราชการ ระบบประกันสั ง คม และนอกก าลัง
แรงงาน โดยรายจ่ายสวัสดิ การชราภาพเพิ่มขึ้นจาก 249,429 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น
1,208,096 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี
สาหรับรายจ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเพิ่มที่นอ้ ย
กว่า ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากประมาณการค่าใช้จ่าย ฯ ไม่รวมรายจ่ายลงทุ นในโครงสร้ างพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุ ขที่ สนับสนุ นและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบสวัสดิ การด้านการรักษาพยาบาล
โดยรายจ่า ยสวัสดิ การการรั กษาพยาบาลเพิ่มขึ้ นจาก 220,271 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น
581,059 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี
ส่ วนรายจ่ ายสวัสดิ ก ารด้า นการศึ กษากลับเพิ่ม ขึ้ นด้วยอัตราการเพิ่ มที่ ต่ าสะท้อนถึ ง
จานวน ผูอ้ ยู่ในระบบการศึกษา ซึ่ งลดลงตามอัตราการเกิ ดของประชากร โดยรายจ่ายสวัสดิ การ
ด้า นการศึ ก ษาเพิ่ม ขึ้ นจาก 110,341 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 198,083 ล้านบาทใน
ปี งบประมาณ 2576 หรื อโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.0 ต่อปี
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อย่างไรก็ดี การประมาณการรายจ่ายสวัสดิการทั้ง 3 ด้าน ตั้งอยูบ่ นโครงการสวัสดิการ
ตามนโยบายของรั ฐบาลที่ เชื่ อมโยงกับโครงสร้ างผู ้สู งอายุ ซึ่ งในอนาคตรั ฐบาลอาจมี การขยาย
ความครอบคลุ มของกลุ่ มเป้ าหมาย เพิ่ มวงเงิ นอุ ดหนุ น หรื อปรั บเปลี่ ยนอัตราการจ่ายเงิ นสมทบ
ฝ่ ายรัฐบาลได้ นอกจากนั้นรัฐบาลอาจจะมีนโยบายหรื อโครงการใหม่ที่เป็ นสวัสดิการสังคมหรื อที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะทาให้ภาระทางการคลังในการจัดสวัสดิการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นกว่าการประมาณ
การข้างต้นได้ นอกจากนี้ ยังไม่นับรวมการลงทุ นด้านโครงสร้ างพื้นฐานสาขาสวัสดิ การสังคม
ซึ่ งปั จจุ บนั ยังไม่มี การลงทุ นภาครั ฐในด้า นนี้ ม ากนัก เช่ น การลงทุ นด้า นการบริ หารจัดการทาง
การแพทย์และสาธารณสุ ข และที่สาคัญไม่รวมในส่ วนของการให้การอุดหนุ นการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
แผนภูมิที่ 5.2
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการใน 20 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ 2557-2576)
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ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั , กันยายน 2555.

ทั้ง นี้ หากพิจารณาผลการประมาณการรายจ่า ยสวัสดิ การต่อผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมใน
ประเทศที่อยู่ภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่าจะสามารถขยายตัวได้ในอัตราเฉลี่ ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี (มีอตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริ งร้อยละ 4.5 และอัตราเงินเฟ้ อร้อยละ 3.0) พบว่าภาระทางการคลัง
ดัง กล่ า วอยู่ใ นระดับ ที่ ควบคุ ม ได้ และไม่ ได้เป็ นแรงกดดันที่ ท าให้รัฐบาลต้องหารายได้เพิ่ม ขึ้ น
แต่อย่างไรก็ดี ก็ยงั มี ความเสี่ ยงในข้อสมมติฐานอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคตอาจจะผัน ผวน และไม่ ส ามารถขยายตัว ได้ต าม
ข้อสมมติฐาน จากการที่ ภาวะเศรษฐกิ จโลกถดถอย หรื อการเกิ ดภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ ที่รุนแรง

5-4
นอกจากนั้น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร (Demographic Change) อาจส่ ง ผลให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จลดลง ดัง นั้น การศึ กษานี้ จึงได้วิเคราะห์ส ถานการณ์ จาลองในกรณี ที่
เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่แท้จริ งร้อยละ 4.5 และกรณี ภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัว
ได้เพียงร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีผลสรุ ป ดังนี้
1) กรณี ภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัวปกติเท่ากับร้อยละ 4.5 ต่อปี รายจ่ายสวัสดิการ
3 ประเภท มีแนวโน้มสัดส่ วนต่อ GDP ลดลง เนื่ องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเงิน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่ งสู งกว่าอัตราการขยายตัวของรายจ่ายสวัสดิการฯ ที่ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 6.3 ต่อปี โดยรายจ่ายสวัสดิการฯ ลดลงจากร้อยละ 4.6 ต่อ GDP ในปี งบประมาณ 2556 เป็ น
ร้อยละ 3.7 ในปี งบประมาณ 2576 (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5.3)
แผนภูมิที่ 5.3
ประมาณการสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการต่อ GDP ใน 20 ปี ข้างหน้า
(ปี งบประมาณ 2557-2576): กรณี เศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัวร้อยละ 4.5
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ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั , กันยายน 2555.

2) กรณี ภาวะเศรษฐกิ จที่ แท้จริ งขยายตัวลดลงเหลื อร้ อยละ 2.5 ต่ อปี รายจ่า ย
สวัสดิการ 3 ประเภทมีแนวโน้มสัดส่ วนต่อ GDP เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
เป็ นตัวเงินเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี ซึ่ งต่ ากว่าอัตราการขยายตัวของรายจ่ายสวัสดิ การฯ ที่ขยายตัว
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เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 6.3 ต่อปี โดยรายจ่ายสวัสดิการฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 ต่อ GDP ในปี งบประมาณ
2556 เป็ นร้อยละ 5.4 ในปี งบประมาณ 2576 (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5.4)
แผนภูมิที่ 5.4
ประมาณการสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการต่อ GDP ใน 20 ปี ข้างหน้า
(ปี งบประมาณ 2557-2576): กรณี เศรษฐกิจที่แท้จริ งขยายตัวร้อยละ 2.5
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0.88

1.59
0.54

0.00
2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575
รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อ GDP
รายจ่ายด้านชราภาพต่อ GDP
รายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP
รายจ่ายรวมสวัสดิการ 3 ประเภทต่อ GDP
ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั กันยายน 2555.

5.1.2 ภาระทางการคลังขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
ในส่ วนภาระทางการคลัง ในส่ วนของรั ฐบาลที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานของ อปท.
พบว่า มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในอนาคต โดยภาระดังกล่ าวจะเกิ ดจากการจัดสรรเงิ น
อุดหนุ นเพื่อดาเนิ นการในด้านการสาธารณสุ ข และการศึกษาที่ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ เป็ นหลัก
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4
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แผนภูมิที่ 5.5
ภาระทางการคลังจากการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ล้ านบาท
80,000

76,111

60,000 49,500
40,000
20,000

52,929
38,211

25,183

5,045

0
2555

2557

2559

2561 2563
รักษาพยาบาล

2565 2567
ชราภาพ

2569 2571
การศึกษา

2573

2575

ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั กันยายน 2555.

จากผลการประมาณการใน 20 ปี ข้างหน้า จะเห็ นได้ว่าภาระในภาพรวมมี แนวโน้ม
เพิม่ ขึ้นจาก 92,756 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 154,223 ล้านบาทในปี 2576 คิดเป็ นอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.4 โดยแบ่งเป็ นภาระในด้านต่างๆ ดังนี้
 การจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุ ขมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจาก 49,500 ล้านบาท ใน
ปี 2555 เป็ น 76,111 ล้านบาทในปี 2576 โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยตลอดช่วงดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 1.9
ต่อปี
 การจัดสวัสดิ การด้านการศึกษา จะเพิ่มขึ้นจาก 38,211 ล้านบาท เป็ น 52,929 ล้านบาท
และ มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน
 การจัดสวัสดิการด้านการชราภาพ จะเพิ่มขึ้นจาก 5,045 ล้านบาท เป็ น 25,183 ล้านบาท
และ มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน
จากแนวโน้ มดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่าภาระด้านสวัสดิ การส่ วนใหญ่ จะมาจากการจัด
สวัสดิการด้านสาธารณสุ ข อันเป็ นผลมาจากแนวโน้มการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุที่จะส่ งผลให้จานวน
ผูร้ ั บ สิ ท ธิ ด้า น การรั กษาพยาบาลสู งขึ้ นในอนาคต ในขณะที่ สวัสดิ การด้านการศึ กษาจะมี อ ัตรา
การขยายตัวที่ค่อนข้างต่า อันเป็ นผลมาจากจานวนประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ต่าใน
อนาคตเช่ นเดี ยวกัน ส่ วนการจัดสวัสดิ การด้านการชราภาพมี แนวโน้ มจะขยายตัวค่ อนข้างสู ง แต่
การขยายตัวดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจานวนประชากรเนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงินสมทบที่ข้ ึนอยูก่ บั
รายได้ของ อปท. เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี แม้วา่ ภาระ ฯ ดังกล่าวในภาพรวมจะมีอตั ราการขยายตัวค่อนข้างต่า
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เมื่ อเที ยบกับการเพิ่มขึ้ นของรายได้ อปท. ในภาพรวม แต่ อปท ก็ ค วรจะต้องเตรี ย มความพร้ อม
ทางด้านการคลัง โดยเฉพาะกรณี ของ อปท. ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่มากนัก อาจจะต้องพิจารณาวาง
แผนการจัดสวัสดิ การให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ให้เหมาะสมตามศักยภาพรายได้ของตนเอง โดย
อปท. ควรจะต้องเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ รายได้ในส่ วนที่ ตนเองมี อานาจในการจัดเก็ บ
ในขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรจะต้องปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ให้
อปท. ให้เหมาะสมกับ อปท. แต่ละประเภท บนพื้นฐานของภารกิจในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้อง
ดู แ ลให้ อปท. ขนาดเล็ ก ซึ่ งมี ร ายได้น้อ ยให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่า งรายได้แ ละภาระสวัส ดิ ก าร
นอกจากนั้น อาจต้องปรับปรุ งรู ปแบบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นให้การจ่าย
ผลประโยชน์มีความสัมพันธ์ กบั การจ่ายเงิ นสมทบ และที่ สาคัญจะต้องเร่ งสร้ างระบบฐานข้อมูล
ทางการคลังของ อปท. เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินการคลังในอนาคตด้วย
5.1.3 ภาระทางการคลังจากสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิ จทุกแห่ งจะมีสวัสดิ การทั้งด้านการรักษาพยาบาล การชราภาพ และการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงาน โดยมีสิทธิ ประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐวิสาหกิจ ในปี 2555 คาดว่า
รัฐวิสาหกิจจะมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการทั้ง 3 ด้าน รวม 30,522 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็ น 80,484 ล้านบาท
ในปี 2576 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4.7 ต่ อ ปี ซึ่ งเมื่ อเปรี ย บเที ย บกัน แล้ว จะเห็ น ได้ว่า
ค่าใช้จ่ายสาหรับสวัสดิการเพื่อการชราภาพจะมีจานวนสู งที่สุดโดยในปี 2576 มีสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ
85 ของค่าใช้จ่ายสวัสดิการทั้ง 3 ด้าน (จากปี 2555 ที่มีสัดส่ วนร้อยละ 74 ของค่าใช้จ่ายสวัสดิการทั้ง 3
ด้าน) เนื่ องจากมีอตั ราการขยายตัวตามอัตราเงิ นเดื อนที่เพิ่มสู งขึ้น และอัตราเงิ นสมทบที่อยู่ในระดับที่
ค่ อนข้างสู ง รองลงไปคือ ค่า ใช้จ ่า ยสวัส ดิ ก ารด้า นการรัก ษาพยาบาล และด้า นการศึก ษาบุต ร
ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ จะไม่เป็ นภาระโดยตรงต่องบประมาณ
แผ่นดิน แต่จะเป็ นภาระโดยอ้อม ถึงกระนั้นก็ตามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสู งขึ้นนั้นจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจเอง
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ตารางที่ 5.1
สรุ ปค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการ
ด้านรักษาพยาบาล
อัตราเพิม่
ด้านชราภาพ
อัตราเพิม่
ด้านการศึกษาบุตร
อัตราเพิม่
รวม
อัตราเพิม่

2555
7,078
2.7%
22,550
6.7%
895
-0.5%
30,522
5.6%

2556
7,243
2.3%
23,988
6.4%
898
0.4%
32,130
5.3%

2557
7,390
2.0%
25,497
6.3%
903
0.5%
33,789
5.2%

2558
7,546
2.1%
27,118
6.4%
906
0.3%
35,570
5.3%

2559
7,690
1.9%
28,788
6.2%
907
0.2%
37,385
5.1%

2560
7,843
2.0%
30,526
6.0%
910
0.2%
39,278
5.1%

2561
7,998
2.0%
32,317
5.9%
912
0.2%
41,227
5.0%

2562
8,155
2.0%
34,155
5.7%
915
0.3%
43,224
4.8%

2563
8,313
1.9%
36,038
5.5%
918
0.4%
45,270
4.7%

สวัสดิการ
ด้านรักษาพยาบาล
อัตราเพิม่
ด้านชราภาพ
อัตราเพิม่
ด้านการศึกษาบุตร
อัตราเพิม่
รวม
อัตราเพิม่

2566
8,801
1.9%
42,056
5.2%
926
0.4%
51,784
4.5%

2567
8,968
1.9%
44,255
5.2%
933
0.8%
54,157
4.6%

2568
9,137
1.9%
46,442
4.9%
944
1.1%
56,523
4.4%

2569
9,307
1.9%
48,814
5.1%
954
1.1%
59,075
4.5%

2570
9,479
1.9%
51,316
5.1%
968
1.4%
61,763
4.6%

2571
9,653
1.8%
53,921
5.1%
982
1.4%
64,556
4.5%

2572
9,830
1.8%
56,587
4.9%
996
1.5%
67,413
4.4%

2573
10,008
1.8%
59,384
4.9%
1,010
1.4%
70,401
4.4%

2574
10,188
1.8%
62,394
5.1%
1,027
1.6%
73,609
4.6%

หน่วย: ล้านบาท
2564
2565
8,474
8,637
1.9%
1.9%
37,954 39,975
5.3%
5.3%
921
923
0.3%
0.2%
47,349 49,534
4.6%
4.6%
หน่วย: ล้านบาท
2575
2576
10,370 10,554
1.8%
1.8%
65,532 68,875
5.0%
5.1%
1,041
1,055
1.4%
1.4%
76,942 80,484
4.5%
4.6%

ที่มา : ประมาณการโดยนักวิจยั

ผลกระทบที่มีต่อภาระงบประมาณนั้นจะมี 2 ส่ วน คือ รายได้นาส่ งคลังที่ลดลง และ
เงิ นอุดหนุ นจากงบประมาณที่เพิ่มสู งขึ้น กล่าวคือรัฐวิสาหกิจที่มีการนาส่ งรายได้อย่างสม่าเสมอ78
นั้น จะเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่มีกาไร แต่หากค่าใช้จ่ายสวัสดิ การเพิ่มสู งขึ้นมากก็จะ
ส่ งผลให้กาไรลดลง ซึ่ งจะทาให้การนาส่ งรายได้แก่แผ่นดิ นลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ กาไรที่
ลดลงจะส่ งผลให้เงิ นสะสมสาหรั บการลงทุ นลดลง ทาให้รัฐวิสาหกิ จอาจต้องกู้เงิ นเพิ่มขึ้ นหรื อ
รัฐบาลต้องให้เงิ นอุดหนุ นจากงบประมาณสาหรับการลงทุ นในโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้ น และ
สาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง79นั้น รัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยใช้
เงินอุดหนุนจากงบประมาณสาหรับทั้งการดาเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
อย่างไรก็ดี ในปั จจุ บนั รั ฐวิสาหกิ จได้มีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการให้สวัสดิ การแก่
พนักงานในหลาย ๆ ด้านเพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย
78

รัฐวิสาหกิจที่นาส่งรายได้อย่างสม่าเสมอที่สาคัญ ได้แก่ บมจ. ปตท. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ธนาคารออมสิ น เป็ นต้น
79
ได้แก่ การรถไฟแห่ งประเทศไทย การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
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- กรณี สวัสดิการด้านชราภาพรัฐวิสาหกิจเกือบทุกแห่ งได้เปลี่ยนจากรู ปแบบบาเหน็จ
หรื อบานาญเป็ นรู ปแบบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (สาหรับพนักงานที่เข้าใหม่) แต่หากเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษทั เอกชนอื่น จะพบว่าเงินสมทบของรัฐวิสาหกิจที่ให้แก่พนักงานยังอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างสู ง ทั้ง ๆ
ที่ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้น ไม่ได้ดีมากนัก และสาหรับกรณี ของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยถึงแม้วา่ จะมีการปรับรู ปแบบการให้สวัสดิการชราภาพจากรู ปแบบบานาญเป็ นบาเหน็จแล้วก็
ตาม แต่จากข้อมูลจากงบการเงินในช่วงที่ผา่ นมา จะพบว่าเงินกองทุนสงเคราะห์ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการ
รถไฟแห่ งประเทศไทย มี แนวโน้ม ที่ จะขาดทุ นเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
เงินกองทุนมียอดคงเหลือติดลบ จานวน 28,454 ล้านบาท ซึ่ งติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่มีเงินกองทุน
ติดลบ 17,924 ล้านบาท ซึ่ งจะเป็ นภาระต่องบประมาณแผ่นดิ นในอนาคต หากการรถไฟฯ ยังไม่
สามารถหาแนวทางในแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
- กรณี สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล รัฐวิสาหกิจบางแห่ งได้มีการเพิ่มรู ปแบบการซื้ อ
ประกันสุ ขภาพให้แก่ พนักงาน อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่ารั กษาพยาบาลนั้น เนื่ องจากสิ ทธิ
ประโยชน์ของพนักงานรั ฐวิสาหกิ จส่ วนใหญ่จะอ้างอิ งกับสิ ทธิ ฯของข้าราชการ ซึ่ งในขณะนี้ ใน
ส่ วนของข้าราชการ รัฐบาลได้ดาเนิ นการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการลดและควบคุ มค่าใช้จ่าย จึงคาด
ว่า ค่ า ใช้จ่ า ยรั ก ษาพยาบาลนี้ จะไม่ เ ป็ นภาระต่ อฐานะการเงิ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เท่ า กับ ค่ า ใช้จ่ า ย
สวัสดิการด้านชราภาพ
สาหรับแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจนั้น ควรจะมุ่งเน้น
ไปที่ ก ารลดภาระฯ ของสวัส ดิ ก ารด้า นชราภาพ โดยทุ ก รั ฐวิส าหกิ จควรจะปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบ
สวัสดิการชราภาพจากรู ปแบบบาเหน็จบานาญเป็ นรู ปแบบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ และอาจบังคับใช้
กับพนักงานที่เข้าใหม่เท่านั้น เพื่อเป็ นการลดผลกระทบและไม่เป็ นการลิ ดรอนสิ ทธิ ของพนักงาน
ปั จจุ บ นั นอกจากนี้ ควรพิ จารณาอัตราเงิ นสมทบที่ เหมาะสมโดยให้อยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ ตลาด
(ภาคเอกชน) ส่ วนในกรณี ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยนั้น ที่ปัจจุบนั ถือเป็ นรัฐวิสาหกิจที่ขณะนี้
มีค วามเสี่ ย งทางการเงิ นสู ง ที่ สุ ด เนื่ องจากนอกจากจะมี ผลประกอบการที่ ขาดทุ นแล้ว กองทุ น
สงเคราะห์ผปู้ ฏิบตั ิงาน80 ก็อยูใ่ นภาวะติดลบอีกด้วย (โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีเงินกองทุน
ติดลบจานวน 28,754 ล้านบาท) จึงควรต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้สวัสดิการชราภาพ
โดยอาจให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง (โดยส านักงาน

80

เป็ นกองทุนสาหรับจ่ายสงเคราะห์ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการรถไฟฯ และครอบครัวในกรณี ที่พน้ จากตาแหน่ง อุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย หรื อตาม
ควรแก่กรณี ในการสงเคราะห์
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ) จ้างที่ปรึ กษาทางการเงิ นศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ทางการเงินของการรถไฟฯ โดยเร็ วต่อไป
5.2 ภาระทางการคลังและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1 สวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล
ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐของประเทศไทยในปั จจุบนั
มี 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare หรื อ UC)
กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit
Scheme) โดยแต่ละระบบมีความแตกต่างกันทั้งกลุ่มประชากรเป้ าหมาย แนวทางการจัดหาบริ การ
จากสถานพยาบาล และแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่ งความแตกต่างเหล่านี้ทาให้ระบบประกันสุ ขภาพแต่
ละระบบนามาซึ่งภาระทางการคลังที่แตกต่างกัน
แผนภูมิที่ 5.6
ประมาณการสัดส่ วนประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ เทียบกับจานวนประชากรทั้งหมด
หน่วย: ร้อยละ
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49.7
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25.8
12.5

2576

2575

2574

มำกกว่ำ 60 ปี

2573

2572

2571

2570

2569
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ระหว่ำง 20-60 ปี

2567

2566

2565

2564

2563

2562

ต่ำกว่ำ 20 ปี

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

0

ที่มา: ตารางประมาณการจานวนประชากรตามข้อสมมติฐานการวิจยั

จากแผนภูมิที่ 5.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรของไทยภายในช่วง 20 ปี
ข้า งหน้า จะท าให้ ป ระเทศไทยก้า วเข้า สู่ สั ง คมผูส้ ู ง อายุ โดยสั ด ส่ ว นของประชากรสู ง อายุ ต่ อ
ประชากรทั้งหมดจะเพิ่มจากร้อยละ 12.5 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 25.8 ในปี 2576 ในขณะที่สัดส่ วน
ประชากรวัยแรงงานลดลงจากร้อยละ 60.8 ของประชากรทั้งหมดในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 49.7
ในปี 2576 ซึ่ งมีผลทาให้อตั ราส่ วนการพึ่งพิงของประชากรสู งอายุสูงขึ้นจาก 20 คนต่อประชากรวัย
แรงงาน 100 คนในปี 2554 เป็ น 51 คนต่อประชากรวัยแรงงาน 100 คน ทั้งนี้ สัดส่ วนสถิ ติเหล่านี้
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แสดงให้เห็นถึงผลิตภาพของประเทศที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานรายได้ของรัฐบาล
ในขณะเดียวกันการที่จานวนประชากรสู งอายุเพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให้สังคมต้องใช้ทรัพยากรในการ
ดูแลสุ ขภาพและรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากผูส้ ู งอายุตอ้ งการการดูแลรักษาพยาบาลสู งกว่า
ประชากรวัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปั จจุบนั ไม่ได้เป็ นการพัฒนาเพื่อ
ประหยัดต้นทุนในการรักษา (cost-saving technology) แต่เป็ นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการรักษาด้วย
เครื่ องมือชั้นสู งและมีราคาแพง
ทั้ง นี้ ในฐานะที่ รั ฐ บาลเป็ นผู ้จ ัด การระบบประกั น สุ ข ภาพหลัก ทั้ง 3 ระบบที่
ครอบคลุมประชากรทุกคนในประเทศ การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุน้ นั จึงก่อให้เกิดภาระรายจ่ายด้าน
สวัสดิการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดหนุ นผ่านระบบ
UC และระบบ CSMBS ซึ่ งเป็ นระบบประกันสุ ขภาพหลักที่รองรับประชากรสู งอายุและเป็ นระบบ
ประกันสุ ขภาพที่ รัฐบาลต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยผูม้ ี สิทธิ ไม่ต้องจ่ายเงิ นสมทบ ซึ่ ง
แตกต่างจากผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม แผนภูมิที่ 5.7 แสดงสัดส่ วนประชากรไทยภายใต้
สิ ท ธิ ป ระกันสุ ข ภาพในระบบต่ า ง ๆ พบว่า สั ดส่ วนของผูป้ ระกัน ตนในระบบประกัน สั ง คมมี
แนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่ วนของผูม้ ีสิทธิ ในระบบ UC และ CSMBS เพิ่มสู งขึ้นในระยะยาว
แผนภูมิที่ 5.7
ประมาณการสัดส่ วนประชากรภายใต้ระบบประกันสุ ขภาพแต่ละระบบ
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ที่มา: ดูบทที่ 4

สาเหตุหลักที่ทาให้สัดส่ วนผูม้ ีสิทธิ ในระบบ UC และระบบ CSMBS มีแนวโน้มสู งขึ้น
ในระยะยาวนั้น เกิ ดจากการที่ ประชากรมี อายุยืนยาวขึ้ น ทาให้มีประชากรวัยเกษี ยณที่ ตอ้ งออกจาก
ระบบประกันสังคมและกลายเป็ นผูม้ ีสิทธิ ตามระบบ UC หรื อระบบ CSMBS มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ระบบ CSMBS เป็ นระบบที่ มีแนวโน้มสัดส่ วนผูส้ ู งอายุในระบบค่อนข้างสู งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ น
ข้าราชการบานาญและบิดามารดาของข้าราชการ ดังนั้น การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จึงทาให้มีผมู ้ ีสิทธิ
ในระบบ CSMBS สู งขึ้น ทั้งนี้ สามารถประมาณการภาระการคลังของรายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลได้
ดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2
ประมาณการภาระการคลังของรายจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล
ระบบ UC
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

142,751
148,886
155,555
162,490
170,054
178,202
186,998
196,518
206,846
218,078
230,324
243,711
258,381
274,499
292,251
311,853
333,551
357,628
384,407
414,261
446,971

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
4.30
4.48
4.46
4.66
4.79
4.94
5.09
5.26
5.43
5.62
5.81
6.02
6.24
6.47
6.71
6.96
7.22
7.49
7.77
7.90

ระบบ
ประกันสังคม

ที่มา: จากการประมาณการโดยนักวิจยั

17,520
20,839
20,728
21,823
22,968
23,749
23,581
23,389
23,188
22,993
22,787
22,579
22,351
22,129
21,918
21,704
21,478
21,272
21,066
20,856
20,658

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
18.94
(0.53)
5.28
5.25
3.40
(0.70)
(0.82)
(0.86)
(0.84)
(0.90)
(0.91)
(1.01)
(0.99)
(0.96)
(0.97)
(1.04)
(0.96)
(0.97)
(1.00)
(0.95)

ระบบ
CSMBS
60,000
62,063
64,306
66,470
68,735
71,096
73,570
76,120
78,727
81,407
84,115
86,924
89,778
92,638
95,556
98,508
101,458
104,466
107,486
110,508
113,430

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
3.44
3.61
3.37
3.41
3.44
3.48
3.47
3.43
3.40
3.33
3.34
3.28
3.19
3.15
3.09
2.99
2.96
2.89
2.81
2.64

หน่วย: ล้านบาท
อัตราการ
รวมภาระ
เปลี่ยนแปลง
การคลัง
(ร้อยละ)
220,271
231,788
240,589
250,783
261,757
273,047
284,150
296,027
308,761
322,477
337,226
353,214
370,510
389,266
409,725
432,065
456,487
483,366
512,959
545,625
581,059

5.23
3.80
4.24
4.38
4.31
4.07
4.18
4.30
4.44
4.57
4.74
4.90
5.06
5.26
5.45
5.65
5.89
6.12
6.37
6.49

จากตารางที่ 5.2 ภาระทางการคลังอันเกิ ดจากรายจ่ า ยสวัสดิ ก ารเพื่ อการรั ก ษาพยาบาล
ทั้งหมดมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ จาก 220,271 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 581,059 ล้านบาท
ในปี 2576 หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวของภาระ
การคลังจากสวัสดิการรักษาพยาบาล (แผนภูมิที่ 5.3) พบว่า อัตราการขยายตัวของภาระการคลัง
โดยรวมมีแนวโน้มสู งขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 5.1 ในปี 2569 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อย
ละ 6.5 ในปี 2576 สะท้อนถึ งแนวโน้มภาระทางการคลังที่ขยายตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องหลังจากปี
2576 เป็ นต้นไปเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มรู ปแบบ และเมื่อแยกพิจารณาระบบ
ประกันสุ ขภาพโดยรัฐเป็ นรายระบบ พบว่า ภาระการคลังจากระบบ UC มีอตั ราการขยายตัวโดย
เฉลี่ ย มากที่ สุดเท่า กับร้ อยละ 5.9 ต่ อปี ในขณะที่ ภาระทางการคลัง จากระบบ CSMBS มี อตั รา
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การขยายตัวเฉลี่ ยเท่ากับ 3.2 ต่อปี สาหรับภาระการคลังที่ รัฐบาลต้องส่ งเงิ นสมทบให้กบั กองทุ น
ประกันสังคมนั้นมีแทบจะไม่มีการขยายตัวตลอดช่วงเวลาที่ทาการประมาณการ (อัตราการขยายตัว
ติ ดลบร้ อยละ 0.03 ต่ อปี หากไม่ รวมปี 2557) ทั้ง นี้ มี ข ้อสัง เกตว่ารู ป แบบการขยายตัวของภาระ
ทางการคลังจากสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยรวมเป็ นไปตามแนวโน้มการขยายตัวของภาระทางการ
คลังจากระบบ UC มีนยั ถึงความเสี่ ยงทางการคลังที่อาจเกิ ดขึ้นจากการขยายตัวของระบบ UC ใน
อนาคต
แผนภูมิที่ 5-8
อัตราการขยายตัวของภาระการคลังในระบบประกันสุ ขภาพต่าง ๆ
20
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%
5
0
-5
ระบบ UC

ระบบประกันสังคม

ระบบ CSMBS

ภำระกำรคลังโดยรวม

ที่มา: ประมาณการโดยนักวิจยั

สาหรับระบบ UC นั้น ลักษณะการให้เงินอุดหนุ นของรัฐบาลในลักษณะเหมาจ่ายราย
หัวนั้นถื อเป็ นการจากัดความเสี่ ย งทางการคลัง ได้ใ นระดับ หนึ่ ง อี ก ทั้ง อัตราเหมาจ่ ายรายหัว ณ
ปั จ จุ บ ัน ได้เ พิ่ ม ขึ้ น กว่า สองเท่ า เมื่ อ เที ย บกับ อัต ราเหมาจ่ า ยรายหัว เมื่ อ เริ่ ม ต้น ด าเนิ น โครงการ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า81 ซึ่ งนับว่าเพียงพอต่อการให้บริ การรักษาพยาบาลพื้นฐานในระดับ
หนึ่ ง ดัง นั้น จึ ง คาดว่า อัต ราเหมาจ่ า ยรายหัว ในอนาคตไม่ น่า จะเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งก้า วกระโดด และ
ปรากฏการณ์อุดหนุนไขว้ขา้ มระบบระหว่างระบบ UC และระบบ CSMBS จึงไม่น่าจะเป็ นปั จจัยเสี่ ยง
ที่มีนยั สาคัญต่อความยัง่ ยืนทางการคลัง ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้
ระบบ UC มีชุดสิ ทธิ ประโยชน์ครอบคลุมโรคใหม่ ๆ หรื อโรคเรื้ อรังที่มีค่าใช้จ่ายสู ง รวมไปถึงความ
พยายามที่ทาให้ระบบ UC ครอบคลุมผูม้ ีสิทธิ ทุกคนในประเทศ จะกลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิ ด
ภาระและความเสี่ ยงทางการคลังต่อไปในระยะยาว
81

อัตราเหมาจ่ายรายหัวในปี 2546 เท่ากับ 1,204.2 บาท ในขณะที่อตั ราเหมาจ่ายรายหัวในปี 2556 เท่ากับ 2,755.6
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สาหรับภาระการคลังอันเกิดจากระบบ CSMBS นั้น พบว่า ขยายตัวในลักษณะที่ควบคุ ม
ได้ โดยอัตราการขยายตัวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจ่ายเงิ น
อุดหนุนระบบ CSMBS แบบจ่ายตามที่เรี ยกเก็บและการไม่มีระบบ gate-keeper เป็ นสถานพยาบาลปฐม
ภูมิ ก็ยงั คงเป็ นความท้าทายสาหรับการควบคุมการขยายตัวของรายจ่าย CSMBS ต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การที่ระบบประกันสุ ขภาพหลักของไทยทั้ง 3 ระบบเป็ นระบบที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด
ทั้งทางด้านการซื้ อบริ การ การบริ หารต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้ และกลุ่มสมาชิ กเป้ าหมาย ทา
ให้ก ารกระจายความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพและทางด้านการเงิ นไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร เช่ น
ระบบประกันสังคมครอบคลุมเฉพาะประชากรที่อยูใ่ นวัยทางานซึ่ งมีความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพที่ต่า
ในขณะที่ระบบ CSMBS และระบบ UC มี โครงสร้ างอายุของผูม้ ี สิทธิ ที่เป็ นสัดส่ วนผูส้ ู งอายุ
ค่อนข้างมาก ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพที่สูง อันนาไปสู่ ภาระการคลังที่สูง
แผนภูมิที่ 5.9
แผนผังการกระจายความเสี่ ยงในระบบประกันสุ ขภาพ

ที่มา: Health Financing Revisited by Pablo Gottret and George Schieber World Bank 2006

แผนภูมิที่ 5.9 แสดงแผนผังการกระจายความเสี่ ยงของระบบประกันสุ ขภาพ จะเห็นได้
ว่าการประกันสุ ขภาพจะนาไปสู่ การกระจายความเสี่ ยงระหว่างผูท้ ี่มีสุขภาพที่ดีและผูท้ ี่มีสุขภาพที่
ไม่ดี ระหว่างผูม้ ีรายได้สูงกับผูม้ ีรายได้ต่า และระหว่างผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทางาน การมีระบบ
ประกันสุ ขภาพหลัก 3 ระบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด โดยที่ลกั ษณะของผูม้ ีสิทธิ ในระบบของแต่
ละระบบไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ กล่าวคือ ผูม้ ีสิทธิ ในระบบประกันสังคมจะเป็ นผูท้ ี่มีอายุอยู่
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ในวัยทางานและมีรายได้ประจาเท่านั้น ในขณะที่ผูม้ ีสิทธิ ในระบบ CSMBS ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงโดยเปรี ยบเทียบ เมื่อเป็ นดังนี้ ระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐของ
ไทยจึงไม่สามารถบรรลุ จุดมุ่งหมายพื้นฐานของการประกันสุ ขภาพ นัน่ คือ การเฉลี่ ยทุกข์เฉลี่ ยสุ ข
ระหว่างผูม้ ี่มีฐานะดีกบั ผูท้ ี่มีฐานะด้อย และระหว่างผูท้ ี่มีสุขภาพดีและผูท้ ี่มีสุขภาพด้อย เพื่อให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่มีมาตรฐานได้อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ ยงที่ไม่สมบูรณ์น้ ีส่งผลต่อความเสี่ ยงทางการเงินของระบบ
ประกันสุ ขภาพแต่ละประเภทด้วย ในกรณี ของกองทุนประกันสังคม (4 กรณี ) พบว่า มีรายรับจาก
เงินสมทบสู งกว่ารายจ่ายตามสิ ทธิ ประโยชน์ ในขณะที่เงินงบประมาณที่จดั สรรให้กบั ระบบ UC
กลับมีไม่เพียงพอต่อต่อความจาเป็ นในการใช้จ่าย และนาไปสู่ ปรากฏการณ์การอุดหนุนไขว้ขา้ ม
ระบบ โดยโรงพยาบาลทาการดึงทรัพยากรจากระบบ CSMBS (ซึ่ งไม่มีการจากัดงบประมาณ)
เพื่อสนับสนุ นการดาเนินการภายใต้ระบบ UC (โรงพยาบาลภายใต้ระบบทั้ง 2 ระบบนี้เป็ น
โรงพยาบาลของรัฐ)
สาหรับการควบคุมการขยายตัวของค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุ ขภาพก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเริ่ ม
ดาเนินการอย่างจริ งจังตั้งแต่ปัจจุบนั ทั้งนี้ ความเสี่ ยงในด้านการขยายตัวของค่าใช้จ่ายเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร ความคาดหวังของประชาชน รวมไปถึงเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้เน้นด้านการประหยัด ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อคุณภาพในการให้บริ การ
และความยัง่ ยืนทางการคลังต่อไป ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐจึงตั้งอยู่
บนหลักการ 3 ประการ กล่าวคือ จะต้องเป็ นแนวทางที่ช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน
สร้างความเท่าเทียม และสามารถควบคุมอัตราการขยายตัวของรายจ่ายได้
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้ างของระบบประกันสุ ขภาพ
1) การมีองค์กรกลางทาหน้าที่กากับดูแลทางการเงินและการเจรจาต่อรอง
แนวทางการรวมระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐทั้ง 3 ระบบเข้าด้วยกันเป็ นระบบเดี ยว โดยมี
แหล่งรายได้มาจากแหล่งเดียวกัน ประชากรทุกคนได้รับสิ ทธิ ในการรักษาพยาบาลเหมือนกัน และ
มีระบบการซื้ อบริ การแบบเดียวกัน นั้นถือเป็ นแนวคิดในอุดมคติ ซึ่ งสามารถกระทาได้ยากภายใต้
โครงสร้ างระบบประกันสุ ขภาพแบบแยกส่ วนของไทยในปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบ CSMBS
เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์อนั เกิดจากการจ้างงาน ส่ วนระบบประกันสังคมเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์อนั เกิดจาก
การร่ วมจ่ายเงิ นสมทบ ในขณะที่ระบบ UC ถื อเป็ นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนทุกคน ดังนั้น
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การรวมระบบต่ าง ๆ เข้า มาเป็ นระบบประกันสุ ข ภาพระบบเดี ยวจะมี ความยุ่ง ยากและเกิ ดแรง
ต้านทานจากกลุ่มข้าราชการและผูท้ ี่มีสิทธิ ในระบบประกันสังคม
ทางหนึ่ ง ที่มีค วามเป็ นไปได้ คือ คงระบบประกัน สุ ข ภาพหลัก ทั้ง 3 ระบบไว้ใ ห้มี
ลักษณะเช่ นเดิม มีแหล่งรายได้เหมือนเดิ ม และมีกระบวนการการใช้สิทธิ เช่นเดิม แต่ให้มีองค์กร
กลางขึ้นมาทาหน้าที่ในการเจรจาต่อรองในการซื้ อบริ การจากสถานพยาบาล เนื่ องจากในปั จจุบนั มี
เพียงระบบประกันสังคมเท่านั้นที่มีการเจรจาต่อรองในการซื้ อบริ การจากสถานพยาบาล สาหรับ
อีก 2 ระบบที่เหลือนั้นไม่มีการเจรจาต่อรองการซื้ อบริ การเลย นอกจากนี้ องค์กรกลางดังกล่าวจะ
ทาหน้าที่ในการบริ หารเงินของทั้ง 3 ระบบเพื่อให้สามารถนาทรัพยากรจากระบบหนึ่งไปจุนเจืออีก
ระบบหนึ่ ง ได้ ซึ่ งใกล้เ คี ย งกับ สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น ในปั จจุ บ ันระหว่า งระบบสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการและระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ดังแผนภูมิที่ 5.10
แผนภูมิที่ 5.10
โครงสร้างองค์กรกลางที่ทาหน้าที่กากับดูแลทางการเงินและการเจรจาต่อรอง
UC

CSMBS

SSS

Overseer agency
(Service negotiation and finacial supervision)
UC

CSMBS

SSS

2) การขยายการครอบคลุมของระบบประกันสังคม
ปั จจุ บนั สมาชิ กครอบครั วของผูป้ ระกันตนของระบบประกันสังคมจะอยู่ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ถ้าขยายการครอบคลุ มของระบบประกันสังคมให้รวมถึ งสมาชิ ก
ครอบครัวของผูป้ ระกันตน จะทาให้จานวนประชากรที่อยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ (ประมาณ 30 ล้านคน โดยประมาณการจานวนสมาชิกครอบครัว 3 คน
ต่อผูป้ ระกันตน 1 คน) โดยให้รัฐบาลนาเงินจากระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ามาสนับสนุ น
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลกลุ่มนี้ ได้ ภายใต้เงื่อนไขสิ ทธิ ประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับ
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ผูป้ ระกันตนทุกประการ (เฉพาะกองทุน 4 กรณี ) ทั้งนี้ อาจกาหนดบังคับให้สมาชิ กครอบครัวของ
ผู ้ป ระกัน ตนทุ ก คนต้อ งเข้า มาอยู่ ใ นระบบประกัน สั ง คม หรื ออาจเปิ ดโอกาสให้ เ ลื อ กตาม
ความสมัครใจ โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่ วมคือการร่ วมจ่ายค่าประกันสุ ขภาพก็ได้
ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานที่วา่ การอุดหนุ นไขว้ขา้ มระบบระหว่างระบบ CSMBS และระบบ
UC เป็ นไปอย่า งสมบูรณ์ ประมาณการค่า ใช้จ่า ยต่อหัวเฉลี่ ย ของผูท้ ี่อยู่ใ นระบบทั้ง 2 ระบบ
เท่ากับ 3,796 บาทเทียบกับ 2,150 บาทต่อคนในระบบประกันสังคม ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายของ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าต่อหัวอยูท่ ี่ 2,922 บาท82 ดังนั้น รัฐบาลสามารถโอนทรัพยากร
ทางการเงินจากระบบ UC บางส่ วนมาอุดหนุ นระบบประกันสังคม โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
รายหัวได้ราว 700 บาทต่อคน และในขณะเดี ยวกันก็สามารถลดการนาเงิ นจากระบบ CSMBSไป
อุดหนุนระบบ UC ได้ถึงรายละ 800 บาท ซึ่ งหมายความว่าจะมีเงินเหลือในระบบประกันสุ ขภาพ
ถึง 45,000 ล้านบาทที่จะสามารถนาไปปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การและพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
ทางด้านการบริ การสุ ขภาพได้ อย่างไรก็ตาม การคานวณทรั พยากรคงเหลื อในระบบประกันสุ ขภาพ
ดังกล่าวเป็ นการคานวณค่าที่สูงสุ ดที่เป็ นไปได้เท่านั้น
3) การควบคุมอัตราการขยายตัวของรายจ่ายในระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐ
รายจ่ายในระบบ CSMBS มีอตั ราการขยายตัวที่สูงมาก เนื่ องจากเป็ นระบบปลายเปิ ดที่มี
กลไกการจ่ายเงินเป็ นแบบจ่ายตามที่เรี ยกเก็บ (fee for service) ในขณะเดียวกัน ระบบนี้ ก็เป็ นระบบ
ที่ให้สิทธิ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกับ ระบบประกัน สั ง คมและระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
ถ้ว นหน้า แต่ ก ารเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ในระบบสวัส ดิ การรั กษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ งนามาซึ่ ง
การลิ ดรอนสิ ทธิ เดิ มนั้น สามารถกระทาได้ยากเนื่ องจากสวัสดิ การรักษาพยาบาลข้าราชการถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสัญญาการจ้างงานภาครัฐที่แฝงอยู่
สิ่ งหนึ่ งที่สามารถกระทาได้คือการจัดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ งของระบบ CSMBS เพื่อใช้
ในการส่ ง เสริ ม และป้ องกัน สุ ข ภาพ (ต้อ งดาเนิ น การแก้ไ ขพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวัส ดิ ก าร
เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523) ทั้งนี้ ประชากรในประเทศไทยมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคอัน
เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะมากขึ้น (Chronic diseases) ซึ่ งโรคเหล่านี้สามารถป้ องกันได้โดยใช้
ต้นทุนที่ต่า ในขณะเดียวกัน การรักษาโรคเหล่านี้ มีตน้ ทุนที่สูง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคจิต
เวช เป็ นต้น
82

อัตราการจ่ายค่าบริ การต่อหัวของระบบประกันสังคม ปี งบประมาณ 2554 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรายหัวของระบบ UC และ CSMBS
เป็ นข้อมูลปี งบประมาณ 2556
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นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีสิทธิ ในระบบ CSMBS ไปใช้บริ การสถานพยาบาลระดับล่าง
สาหรับอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยหรื อมีระบบแพทย์ประจาบ้านในลักษณะที่เป็ น Gate-keeper จะช่วย
ลดต้นทุ นการรั ก ษาพยาบาลของระบบสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลได้ม าก ทั้ง นี้ เนื่ องจากสถาน
ระดับสู งมี ตน้ ทุ นต่อหน่ วยในการรั กษาพยาบาลที่ สูงกว่าสถานพยาบาลระดับล่าง อย่างไรก็ตาม
การส่ ง เสริ มให้ ใ ช้ ส ถานพยาบาลระดั บ ล่ า งนี้ ไม่ ค วรน าไปสู่ การรอนสิ ทธิ ใ นการเลื อ ก
สถานพยาบาลของผูม้ ีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ค่าใช้จ่ายทางด้านยาก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งของการขยายตัวของรายจ่ายในระบบสวัสดิ การ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ขณะนี้ ค่าใช้จ่ายผูป้ ่ วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
คิดเป็ นร้อยละ 73 ของรายจ่ายรวม โดยมีค่าใช้จ่ายทางด้านยาคิดเป็ นร้อยละ 81 ของค่าใช้จ่ายผูป้ ่ วย
นอกทั้งหมด83 ถ้ามีมาตรการที่ควบคุ มรายจ่ายทางด้านยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะช่ วยควบคุ ม
อัตราการขยายตัวของรายจ่ายในระบบสวัส ดิ การรั ก ษาพยาบาลข้าราชการได้ ทั้ง นี้ อาจใช้การ
กาหนดโครงสร้ างราคายาเพื่อสร้ า งแรงจูง ใจให้ส ถานพยาบาลจ่า ยยาตามชื่ อสามัญ (Generic
name) ได้ กล่าวคือ ให้สถานพยาบาลสามารถทากาไรจากการจ่ายยาชื่ อสามัญ (ซึ่ งมีราคาถูก) ได้
ในอัตราที่สูงกว่าการจ่ายยาโดยชื่ อทางการค้า (Trade name) อย่างไรก็ตาม คุณภาพของยาก็เป็ นสิ่ ง
ที่ตอ้ งคานึงถึงด้วย
5.2.2 สวัสดิการด้ านการชราภาพ
สวัส ดิ ก ารด้า นการชราภาพของประเทศไทยที่ เ ป็ นภาระงบประมาณในปั จ จุ บ ัน
ประกอบด้วย 5 ระบบหลัก ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชี พคนชรา กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (ชราภาพ
และสงเคราะห์บุตร) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ และกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่ งระบบต่างๆ เหล่านี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายและมีเงื่อนไขใน
การเกิดสิ ทธิ ในการรับสวัสดิ การที่แตกต่างกันไป โดยกองทุนประกันสังคม 2 กรณี เป็ นระบบที่
จัดหาสวัส ดิการสาหรับลูกจ้างในภาคเอกชน และระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ รวมถึง กบข.
เป็ นระบบที่จดั หาสวัสดิ การด้านการชราภาพสาหรับกลุ่มข้าราชการ และการจ่ายเบี้ยยังชี พคนชรา
จะเป็ นระบบที่จดั หาสวัสดิการสาหรับประชาชนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ระบบสวัสดิการใดๆ ที่กล่าวมา84
ในขณะที่ กอช. จะเป็ นระบบที่สามารถครอบคลุมประชากรจานวนมากที่สุดเนื่ องจากเป็ นระบบที่
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถออมเงินได้ดว้ ยตัวเองโดยสมัครใจ
83
84

ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 จากศูนย์บริ การข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชี พคนชราจะไม่รวมถึงผูไ้ ด้รับสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย
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อย่างไรก็ ดี หากพิ จารณาถึ งรู ปแบบของภาระทางการคลังจากการจัดสวัสดิ การด้าน
การชราภาพ จะพบว่ามีท้ งั ส่ วนที่เป็ นไปในลักษณะของการจัดตั้งกองทุนเพื่อดาเนิ นการลงทุนและ
หาผลตอบแทนเพื่อนามาใช้ในการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญให้กบั สมาชิ กในวัยเกษียณ (กอช. กบข.
และกองทุ นประกันสังคม 2 กรณี ) ส่ งผลให้ภาระทางการคลังที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตเป็ นไปใน
รู ปแบบของเงินสมทบให้กบั กองทุน ซึ่ งภายใต้ภาระเงินสมทบดังกล่าว สามารถแยกได้เป็ นกลุ่มคน
ที่ตอ้ งเข้าเป็ นสมาชิ กและจ่ายเงิ นสมทบด้วยความสมัครใจ หรื อถูกบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในขณะที่การจ่ายเบี้ยยังชี พคนชราและระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการจะเกิดภาระในรู ปแบบของ
การจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั ประชาชนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของระบบโดยตรง
ตารางที่ 5.3
รู ปแบบของสวัสดิการด้านการชราภาพในระบบต่าง ๆ
สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพคนชรา

กลุ่มเป้ าหมาย
รู ปแบบของภาระทางการคลัง
คนชราที่ไม่ได้รับ
สวัสดิการในรู ปแบบของเบี้ยยังชีพ
สวัสดิการจากระบบอื่นๆ
แรงงานในภาคเอกชน
เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม 2
กรณี (ชราภาพและ
สงเคราะห์บุตร)
กองทุนการออมแห่งชาติ ประชาชนทัว่ ไป
(กอช.)
ระบบบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
กองทุนบาเหน็จบานาญ ข้าราชการ
ข้าราชการ (กบข.)
ที่มา: จัดทาโดยนักวิจยั

เงินสมทบ

การเข้ าสู่ ระบบ
สิ ทธิตาม
กฎหมาย
บังคับ

สมัครใจ

สวัสดิการในรู ปแบบบาเหน็จบานาญ สิ ทธิตาม
กฎหมาย
เงินสมทบ (รวมถึงเงินประเดิมและ บังคับ
เงินชดเชย)

ในส่ วนของการประมาณการภาระทางการคลังในอนาคตของระบบสวัสดิการด้านการชรา
ภาพนั้น พบว่าในช่วง 20 ปี ข้างหน้า สวัสดิการด้านการชราภาพของไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้น
จาก 2 ปั จจัย หลัก ได้แก่ จานวนประชากรผูส้ ู ง อายุที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อระบบ
สวัสดิ การที่เป็ นการจ่ายสวัสดิ การด้านการชราภาพให้กบั ผูส้ ู งอายุ (เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และระบบ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ) ซึ่ งภาระทางการคลังจากสวัสดิการชราภาพในรู ปแบบนี้ มีสัดส่ วนสู ง
กว่าภาระทางการคลังในรู ปแบบของการจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุ นค่อนข้างสู ง และปั จจัยที่สอง
ได้แก่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดื อนหรื อผลตอบแทนในภาคต่างๆ จากนโยบายการปรับ
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เพิ่มค่าแรงขั้นต่า และการเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มปกติ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการคานวณเงินสมทบที่รัฐบาล
ต้องจ่ายให้กบั กองทุน (กอช. กองทุนประกันสังคม 2 กรณี และ กบข.)85
จากการประมาณการ พบว่าภาระทางการคลังจากการจัดสวัสดิการด้านการชราภาพจะเพิ่ม
สู งขึ้นจาก 250,875 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 1,187,824 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2576
และมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.1 โดยระบบสวัสดิการที่มีภาระทางการคลังสู งสุ ดได้แก่ระบบ
บาเหน็จบานาญของข้าราชการ ซึ่ งในปี งบประมาณ 2556 มีจานวนเท่ากับ 136,475 ล้านบาท และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 729,517 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2576 และมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.75 ต่อปี
รองลงมาได้แก่การจ่ายเบี้ยยังชี พคนชรา ซึ่ งจะมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นจาก 58,707 ล้านบาทเป็ น
258,997 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน และมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.9 ต่อปี ในขณะที่ กอช.
ซึ่ งเป็ นระบบสวัสดิ การที่ มีกลุ่ มเป้ าหมายจานวนมากที่ สุด แต่มีการเปิ ดให้เป็ นสมาชิ กกองทุนแบบ
สมัครใจ จะมีภาระทางการคลังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับระบบอื่น โดยเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท
เป็ น 4,309 ล้านบาท ในช่วงปี งบประมาณ 2556 ถึง 2576 ทั้งนี้ ผลการประมาณการสามารถแสดงได้
ตามแผนภูมิที่ 5.11
แผนภูมิที่ 5.11
ภาระทางการคลังและผลการประมาณการของสวัสดิการด้านการชราภาพ
ปี งบประมาณ 2551 – 2576
ล้ านบาท

1,250,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (กรณี ชราภาพและสงเคราะห์บุตร)
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ที่มา: การประมาณการของนักวิจยั
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ในส่วนของกองทุนประกันสังคม ได้มีการกาหนดเพดานเงินเดือนที่จะนามาใช้เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบที่ 15,000 บาท
และกอช. มีการกาหนดเพดานการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลไว้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทต่อคนต่อปี
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการประมาณการภาระงบประมาณที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต จะเห็ นได้ว่าภาระที่เกิ ดขึ้ น
จากการจัดสวัสดิ การด้านการชราภาพมีจานวนและอัตราการขยายตัวสู งที่สุดเมื่ อเทียบกับสวัสดิ การ
ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในส่ ว นของระบบบาเหน็จ บ านาญของข้า ราชการ ซึ่ ง การจัด สวัส ดิก าร
ดังกล่าวของรัฐบาล ถื อเป็ นการดาเนินการในฐานะของนายจ้างของข้าราชการ
จากสถานการณ์ดงั กล่าว รัฐบาลจึงควรเร่ งดาเนิ นมาตรการที่จะช่ วยจากัดการขยายตัวของ
ภาระงบประมาณดังกล่ าว รวมถึ งการเตรี ยมการรั บ มื อกับ ปั ญหาของภาคเศรษฐกิ จจากการขาด
แคลนแรงงานในอนาคต ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการลดลงของจานวนประชากรในวัยแรงงานด้วย ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสามารถแบ่งเป็ นด้านต่างๆ ดังนี้
1) การเพิ่มอายุเกษียณ
อายุเกษียณของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่กาหนดไว้ 60 ปี โดยพิจารณาจากการกาหนดอายุ
ผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ประโยชน์ จ ากสวัส ดิ ก ารด้า นการชราภาพต่ า งๆ ถื อ ว่า เป็ นระดับ อายุ ที่ ต่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
การกาหนดอายุเกษียณไว้ในระดับที่ต่านี้จะส่ งผลให้สัดส่ วนของกาลังคนในวัยแรงงานของ
ประเทศลดลงอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในช่ ว งที่ป ระเทศเข้า สู่ สัง คมผูส้ ู ง อายุ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตของประเทศในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณาแนวทางในการ
เพิ่มอายุเกษียณของแรงงานในระบบให้สูงขึ้ น เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ ยงั สามารถทางานและเพิ่ม
ผลิตภาพในระบบเศรษฐกิ จได้
ตารางที่ 5.4
เปรี ยบเทียบอายุเกษียณในประเทศต่าง ๆ
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
เยอรมนี
สิ งคโปร์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
อิตาลี

หน่วย: ปี
หญิง

ชาย
66
65
65
65
65
65
65

66
65
65
65
63
60
60
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ประเทศ

ชาย

หญิง

ฟิ นแลนด์
63
สวีเดน
61
ญี่ปุ่น*
60
สาธารณรัฐเกาหลี*
60
ฟิ ลิปปิ นส์
60
ไทย
60
มาเลเซีย
56
อินโดนีเซีย
55
ที่มา: www.oecd.org ,www.mom.gov.sg, www.malaysia.gov.my, www.ssa.gov
* อยูร่ ะหว่างการปรับเพิ่มอายุเกษียณเป็ น 65 ปี

63
61
60
60
60
60
56
55

นอกจากนี้ การปรั บเพิ่มอายุเกษี ยณของแรงงานยังส่ งผลดี ต่อการลดภาระงบประมาณของ
รัฐบาลในการจัดสรรเงิ นเพื่ อจัดสวัสดิ การด้านการชราภาพโดยเฉพาะในส่ วนของสวัสดิ การที่ เป็ น
การจ่ายเงินให้กบั ผูช้ ราโดยตรง จากระยะเวลาในการจ่ายเงินที่ลดลง ในขณะเดียวกัน การปรับเพิ่มอายุ
เกษียณอาจส่ งผลต่อภาระทางการคลังในส่ วนของการจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนเพื่อการชราภาพจาก
ระยะเวลาในการทางานและการจ่ายเงิ นสมทบที่ ยาวนานขึ้ น แต่การดาเนิ นการดังกล่ าวจะส่ งผลดี ต่อ
การลดภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากกองทุนที่ดาเนินการแบบ Defined Benefit ได้แก่
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี เนื่ องจากกองทุนจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นและส่ งผลดีต่อฐานะทางการเงิน
ของกองทุนในอนาคต
2) การแก้ไขปั ญหาภาระทางการคลังที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability) จาก
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี
นอกจากภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงิ นสมทบหรื อสวัสดิ การเพื่อการชราภาพ
โดยตรงให้ ก ั บ คนชราแล้ ว รั ฐ บาลยัง มี ภ าระทางการคลั ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในอนาคต ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตราที่ 24 หมวดที่ 3 ได้ระบุวา่ “เงินกองทุนให้ จ่ายเป็ น
ประโยชน์ ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่ เกินร้ อยละสิ บของ
เงินสมทบของแต่ ละปี เพื่อจ่ ายตามมาตรา 18 และเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารงานของสานักงาน ใน
กรณี ที่เงินกองทุน ไม่ พอจ่ ายตามวรรคที่หนึ่งหรื อวรรคที่ สอง ให้ รัฐบาลจ่ ายเงินอุดหนุนหรื อเงินทด
รองราชการให้ ตามความจาเป็ นดังนั้น รัฐบาลจะมีภาระการคลัง ในกรณี ที่กองทุนประกันสังคมมี
เงิ น กองทุ น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น การ โดยรั ฐ บาลจะต้อ งจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ก องทุ น
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ประกันสังคม เพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุนสะสมเพียงพอสาหรับการจ่ายผลประโยชน์
ทดแทนให้แก่ผปู ้ ระกันตนและเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
การศึ กษาในครั้ งนี้ พบว่า ผลประกอบการของกองทุ นฯ จะเริ่ ม ขาดทุ น (รายได้จากเงิ น
สมทบและผลตอบแทนที่นอ้ ยกว่าผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สมาชิก) ในปี 2574 และการขาดทุน
ดังกล่ าวจะมี จานวนสู งขึ้นจนกองทุนฯ มี เงิ นไม่เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์ซ่ ึ งจะกลายเป็ น
ภาระทางการคลังในอนาคตตั้งแต่ปี 2585 เป็ นต้นไป ดั้งนั้น รั ฐบาลจึ งควรปรั บปรุ งรู ปแบบของ
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี ให้มีความยัง่ ยืนทางการเงินมากขึ้น โดยมีขอ้ เสนอแนะและแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวดังนี้
(1) ปรั บ ปรุ ง รู ปแบบของกองทุ นประกันสั งคม 2 กรณี ให้การจ่า ยเงิ นบาเหน็ จบานาญมี
ความสอดคล้องกับรายรับจากเงิ นสมทบของสมาชิ กแต่ละคน และการนาเงิ นสมทบนั้นไปลงทุน
เพื่อหาผลตอบแทน เนื่ องจากในปั จจุบนั กองทุ นประกันสังคม 2 กรณี มีการกาหนดเงิ นบาเหน็ จ
บานาญที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเกษี ยณอายุกรณี ที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ในอัตราร้อยละ
20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย บวกกับร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน
สาหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ซึ่ งการกาหนดสู ตรการคานวณดังกล่าว ไม่ได้
ขึ้นกับจานวนเงินที่สมาชิกแต่ละคนได้จ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุน
(2) ปรับเพิ่มอัตราเงิ นสมทบ สาหรับ กองทุนประกันสัง คม 2 กรณี จากปั จจุบ นั ที่มีก าร
จ่ายเงิ นสมทบจากลูกจ้าง – นายจ้าง ฝ่ ายละร้อยละ 1.5 ของเงินเดือน และเงินสมทบจากรัฐบาล
ร้อยละ 1 ของเงินเดือนให้สูงขึ้น เพื่อให้กองทุนมีรายรับมากขึ้นในอนาคต
(3) ปรับเพิ่มเพดานเงิ นเดื อนที่ใช้ในการคานวณเงิ นสมทบ ที่ปัจจุบนั กาหนดไว้ที่ 15,000
บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนนี้ จะช่วยให้กองทุนสามารถเก็บเงินสมทบได้สูงขึ้น
และสามารถจ่ายผลประโยชน์กรณี ชราภาพในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ การเพิ่มเพดานดังกล่าว อาจ
กาหนดให้มีการปรับเพิ่มเป็ นขั้นบันได หรื อกาหนดให้มีการปรับเพิ่มอัตโนมัติตามดัชนี ที่เกี่ยวข้อง
เช่น อัตราเงินเฟ้ อ หรื ออัตราการเพิ่มของค่าจ้าง เป็ นต้น เพื่อให้เพดานเงินเดือนในการคานวณเงิน
สมทบมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นซึ่ งการปรับขึ้นเพดานเงินเดือนนี้ จะช่วยให้
กองทุนมีรายรับมากขึ้นจากจานวนเงินสมทบที่สูงขึ้นในแต่ละเดือนด้วย
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(4) ปรับเพิ่มอายุเกษียณของสมาชิ กในระบบประกันสังคม โดยปั จจุบนั กาหนดให้สมาชิ ก
สามารถเริ่ มขอรับผลประโยชน์ที่อายุ 55 ปี ซึ่ งหากสามารถปรับเพิ่มให้สูงขึ้นได้ ก็จะส่ งผลให้
ผูป้ ระกันตนยังคงอยูใ่ นระบบการจ้างงาน และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยาวนาน
ขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อกองทุนประกันสังคมในรู ปของช่วงเวลาในการรับเงินเข้ากองทุนที่ยาวขึ้น และ
มี ช่ วงเวลาในการจ่ า ยผลประโยชน์ ที่ ส้ ั นลง ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่อสถานะทางการเงิ น ของกองทุ น
ประกันสังคม
(5) ปรับปรุ งรู ปแบบการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 2 กรณี เนื่ องจากปั จจุบนั กฎหมาย
ได้กาหนดให้กองทุ นสามารถลงทุ นในสิ นทรั พย์ที่มีความเสี่ ยงสู งได้ไม่เกิ นร้ อยละ 40 และต้อง
ลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน (สัดส่ วน 40:60) ในขณะ
ที่สานักงานประกันสังคมมีการลงทุนจริ งในสัดส่ วน 20:8086 ซึ่ งยังอยู่ต่ ากว่ากรอบตามกฎหมาย
ดังนั้น กองทุ นอาจพิจารณาเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงเพื่อให้ผลตอบแทน
ของกองทุนอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อฐานะการเงินของกองทุนในอนาคต
ทั้ง นี้ ข้อเสนอแนะดังกล่ าวเป็ นทางเลื อกในการดาเนิ นการซึ่ ง รั ฐบาลสามารถพิ จารณา
ดาเนิ นการแนวทางต่า งไปพร้ อม ๆ กันเพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่ อแรงงานที่ เป็ นสมาชิ ก
กองทุนประกันสังคม
3) การส่ งเสริ มให้ประชาชนออมเงินเพื่อการชราภาพด้วยตนเอง
เนื่ องจากการเข้าสู่ วยั ชราของประชาชนเป็ นสิ่ งที่สามารถรับรู ้ และสามารถเตรี ยมการเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดงั กล่าวได้ก่อนตั้งแต่ในช่วงที่ยงั อยูใ่ นวัยแรงงาน ดังนั้น รัฐบาลจึงควรส่ งเสริ ม
บทบาทของประชาชนให้เพิ่มความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการออมเงินในช่ วงที่ยงั ทางานอยู่เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ วยั ชราของตนเองมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าสู่
ระบบการออมภายใต้เครื่ องมือทางด้านการออมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการออมเพื่อการชรา
ภาพที่รัฐบาลได้ดาเนินการไปแล้ว เช่น กอช. หรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (Retirement Mutual
Fund)87 เป็ นต้น ซึ่ งเครื่ องมื อทางการออมเพื่อการชราภาพรู ปแบบเหล่ านี้ ม กั จะเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมได้อย่างสมัครใจ
86

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2555 จากเว็บไซต์สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) เป็ นกองทุนรวมเพื่อส่ งเสริ มสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณสาหรับผูท้ ี่ยงั
ไม่มีระบบสวัสดิการมารองรับ หรื อมีกาลังพอที่จะสามารถออมเพิ่มด้วยตนเองได้ โดยผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีก็ต่อเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อผูล้ งทุนอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
87
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การดาเนิ นการดังกล่าวจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถรับมือกับการชราภาพได้
ด้วยตนเอง และจะเป็ นการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการเลี้ยงดูคนชราที่จะมีจานวนเพิ่ม
สู งขึ้นในอนาคตด้วย โดยเฉพาะในส่ วนของภาระที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้กบั ประชาชนในรู ปแบบ
ของเบี้ยยังชีพคนชราหรื อบาเหน็จบานาญของข้าราชการ
5.2.3 สวัสดิการด้ านการศึกษา
ภาระทางการคลังของสวัสดิการด้านการศึกษาที่สาคัญ ประกอบด้วย การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงิ นให้กูย้ ืมที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ โดยนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรี ยนฟรี 15
ปี ) เน้นในเรื่ องการสนับสนุ นให้นักเรี ยนทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุ บาล 1 ถึ งระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ครอบคลุม 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยน ค่าหนังสื อ
เรี ยน ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน และค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ส่ วน กยศ.
และ กรอ. เน้น การลดความเหลื่ อมล้ า ทางด้า นการศึ ก ษาด้ว ยการให้เ งิ น กู้ยื ม แก่ นัก เรี ย น หรื อ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการครองชี พระหว่างศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชี พ)
จนถึงระดับปริ ญญาตรี ตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ และในส่ วนของเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ข้าราชการฯ เป็ นสวัสดิการด้านการศึกษาเฉพาะในส่ วนของบุตรข้าราชการและลูกจ้างฯ
จากภาพรวมการประมาณการพบว่า ภาระทางการคลังของสวัสดิการด้านการศึกษาจะ
เพิ่มสู งขึ้นจาก 110,341 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2556 เป็ น 198,083 ล้านบาทในปี งบประมาณ
2576 โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นสวัสดิ การด้านการศึกษาที่มีภาระทางการคลังสู งสุ ด เนื่ องจาก
เป็ นรายจ่ายที่ ครอบคลุ ม ถึ งค่าใช้จ่ายในด้านการศึ กษาทั้งหมดของประชากรที่ เป็ นนักเรี ยน ทั้งนี้
การเพิ่ ม ขึ้ น ของภาระทางการคลัง ด้า นการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจะเป็ นในลัก ษณะแบบขั้น บัน ได
เนื่องจากที่ผา่ นมาการปรับเพิม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมักจะไม่ได้มีการปรับขึ้นทุกปี แต่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของนโยบาย/มาตรการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อเข้าบริ หารประเทศ
นอกจากนี้ หากพิจารณาภาระทางการคลังในมิติที่สัมพันธ์กบั จานวนประชากรวัยเรี ยน จะพบว่าแม้
จานวนประชากรฯ จะลดลง แต่งบประมาณใช้ในโครงการดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
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แผนภูมิที่ 5.12
ผลการประมาณการภาระทางการคลังของสวัสดิการด้านการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2576
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การศึ กษาขั้นพื้นฐาน (เรี ยนฟรี

ปี )

กยศ. และ กรอ.

เงิ นช่วยเหลือการศึ กษาบุ ตร

ที่มา: ประมาณการของนักวิจยั

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรี ยนฟรี 15 ปี ) ซึ่ งเป็ นนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลใน
การจัดสรรงบประมาณด้า นการศึ ก ษาเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพคน และภายใต้ส ถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่
ประเทศไทยกาลังเผชิ ญกับปั ญหาการปรับเปลี่ ยนของโครงสร้ างประชากรที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
การดาเนินนโยบายเพื่อสนับสนุ นการจัดสวัสดิ การด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรจะต้องเป็ นไป
ในทิศทางที่รองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรดังกล่าว ดังนี้
 การผลิ ต บุ ค ลากรครู ใ ห้ เ พี ย งพอ มี คุ ณ ภาพ และสอดคล้ อ งกับ แนวโน้ ม
การปรับเปลี่ยนของประชากรวัยเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากครู เป็ นปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญในด้าน
คุณภาพการศึกษา หากอัตราส่ วนของครู ต่อนักเรี ยนไม่เหมาะสม หรื อบุคลากรครู ไม่มีคุณภาพ ก็จะ
ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพนัก เรี ย นกลุ่ ม เป้ าหมายอัน เป็ นก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ
ในอนาคต
 การผลิ ต บุ ค ลากรนั ก เรี ยนกลุ่ ม เป้ าหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม
ความต้องการของตลาด โดยที่ผา่ นมา การผลิตบุคลากรนักเรี ยนในปั จจุบนั จะเน้นไปทางด้านสาย
สามัญ โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ ส่ งผลให้เกิ ดภาวะแรงงานมี ม ากเกิ นกว่าความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งๆ ที่แรงงานด้านสายอาชี พยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การผลิ ต
บุคลากรนักเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการตอบสนองทิศทาง
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ในการพัฒนาของประเทศของรัฐบาล
 การผลิตบุคลากรและนักเรี ยนที่มีความพร้อมและคุณลักษณะที่สอดคล้องใน
การเข้าสู่ อาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สั ง คมผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างประชากรดังกล่ าวส่ งผลต่ อการเพิ่ มขึ้ นของ
ภาระทางการคลัง ของสวัส ดิ ก ารด้านการรัก ษาพยาบาล ดัง นั้น บุ คลากรทางด้า นการแพทย์และ
สาธารณสุ ขจะเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดแรงงานเป็ นอย่างมากในอนาคต ซึ่ งในต่ างประเทศ เช่ น
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ขในอนาคต และให้ความสาคัญในการเตรี ยมการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเพื่อรองรั บการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างประชากรที่เข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ
2) กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) และกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมที่ ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) เนื่ องจาก กยศ. และ กรอ. เป็ นกองทุ นที่ มีพนั ธกิ จคล้ายคลึ งกัน คื อ มี วตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้กยู้ มื แก่ผขู ้ าดทุนทรัพย์เพื่อใช้เป็ นค่าเล่าเรี ยน ประกอบกับมีขอบเขตของผูม้ ีสิทธิ์ ที่คาบเกี่ยวกัน
อี กด้วย โดยหลักการส าคัญประการหนึ่ งของ กยศ. และ กรอ. นั่นคื อ การลดความเหลื่ อมล้ าด้าน
การศึกษาด้วยการให้เงิ นกู้ยืมแก่ นักเรี ยน หรื อนักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ ซึ่ งปั จจุบนั ปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับกองทุน กยศ. คือ การไม่ใช้คืนเงิ นของลูกหนี้ ส่ วน กรอ. จะเป็ นในเรื่ องของถูกแอบอ้างชื่ อ
ไปสวมสิ ทธิ์ ในการกูย้ ืมเงิ น ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุ งเพื่อลดภาระทางการคลัง จึงได้เน้นที่การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารกองทุนฯ ดังนี้
 การควบรวม กยศ. และ กรอ. เข้าเป็ นกองทุ นเดี ยวกัน โดยที่ ท้ งั 2 กองทุ นมี
พันธกิจที่คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันในส่ วนของหลักเกณฑ์ในการใช้เงินคืน ดังนั้น การควบรวมทั้ง 2
กองทุ น เข้ า ด้ ว ยกั น จะช่ ว ยให้ เ กิ ด การประหยัด ต้ น ทุ น ในการบริ หารและติ ด ตามหนี้ ทั้ งนี้
กระทรวงศึ กษาธิ การอยู่ระหว่า งการพิ จารณาดาเนิ นการ ซึ่ งจะต้องมี การจัดท าข้อเสนอทางด้าน
กฎหมายที่เหมาะสมกับการรวม กรอ. และ กยศ. เป็ นโครงการเดียวกัน
 การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ปั ญหาที่สาคัญประการหนึ่ งที่ลูกหนี้ ไม่สามารถชาระเงินคืนให้กบั
กองทุ นได้ก็ คื อ ไม่ มี ง านท าหลัง จบการศึ ก ษา ซึ่ ง อาจเกิ ดจากสาขาที่ เรี ย นจบมี ป ริ ม าณแรงงาน
มากกว่าความต้องการของตลาด หรื อการเลื อกงาน ดัง นั้น การกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการให้
ความช่ วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะมีส่วนช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดการผลิ ต
บุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อีกทางหนึ่ง
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 การใช้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็ นแหล่งรองรับรับผูจ้ บการศึกษา เพื่อให้
นักเรี ยนที่กยู้ มื ในโครงการดังกล่าวมีงานทา และสามารถใช้คืนหนี้ ได้ นอกจากนี้ ส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทในการเสนอแนะสาขาที่ควรสนับสนุนให้มีการกูย้ มื เพื่อการศึกษา

บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาเพิม่ เติม
6.1 บทสรุ ป
สวัส ดิ ก ารสั ง คมเป็ นการจัดบริ ก ารทางสั ง คมในการป้ องกัน แก้ไ ขปั ญหา พัฒนา และ
ส่ งเสริ ม ความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นพื้นฐานของประชาชนอย่างมีมาตรฐาน
ทัว่ ถึ ง และเป็ นธรรม โดยอาจเป็ นการดาเนิ นการโดยรัฐ องค์กรสาธารณะ เอกชน และชุ มชนใน
รู ปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ในส่ วนของภาครัฐได้มีการดาเนิ นโครงการสวัสดิการสังคมทั้งที่เป็ นโครงการเดิ ม
และการปรับปรุ งต่อยอดโครงการใหม่ ๆ ซึ่ งโครงการเหล่ านี้ ได้ทาให้เกิ ดภาระทางการคลังเพิ่มขึ้ น
จานวนมาก
ในขณะเดี ยวกัน หากพิจารณาจากประมาณการแนวโน้มของโครงสร้ างประชากรของประเทศ
ไทย จะพบว่ากาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กล่าวคือสัดส่ วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปจะเกิ นกว่าร้ อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรื อสัดส่ วนประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป เกิ น
กว่าร้ อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น เมื่ อเชื่ อมโยงเรื่ องภาระค่ าใช้จ่ า ยจากโครงการ
สวัสดิ การสังคมมีเพิ่มมากขึ้ นทุกปี กับเรื่ องโครงสร้ างประชากรที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุจึงกลายเป็ น
ประเด็นที่หลายฝ่ ายได้ให้ความสาคัญ และกังวลว่าสถานการณ์ ดงั กล่ าวจะส่ งผลต่ อความยัง่ ยืน
ทางการคลัง เนื่ องจากจะทาให้มีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่จะ
เป็ นฐานภาษี ข องประเทศมี แนวโน้ม ลดลง อย่า งไรก็ ดี ที่ ผ่านมายัง ไม่ มี ง านวิจยั ที่ ส ามารถตอบ
คาถามในเรื่ องดังกล่าวอย่างตรงประเด็น
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งที่ จะให้ภาพของภาระทางการคลังในด้านสวัสดิ การสังคมในช่ วง
ระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ประเทศไทยเป็ นสั งคมผูส้ ู งอายุแล้ว โดยวิเคราะห์ ภาระทาง
การคลังจากสวัสดิการสังคม 3 เรื่ องสาคัญ ได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการชราภาพ และ
สวัส ดิ ก ารการศึ ก ษา โดยครอบคลุ ม ทั้ง ในส่ ว นของรั ฐบาล องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น และ
รัฐวิสาหกิจ มีขอ้ สรุ ป ดังนี้
1) จากการประมาณการประชากรพบว่าในช่ วงระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า (ปี 2557-2576)
ประชากรของประเทศมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นต่ อเนื่ อง โดยในปี 2576 คาดว่าจะมี ประชากรถึ ง 73.6
ล้านคน จาก 68.1 ล้านคนในปี 2556 อย่า งไรก็ดี หากพิจารณาถึ งโครงสร้ างประชากรจะพบว่า
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สัดส่ วนของคนวัยทางาน (อายุ 20-59 ปี ) ต่อประชากรรวมจะลดลงจากร้ อยละ 60.6 ในปี 2556
เหลือ เพีย งร้อ ยละ 49.7 ในขณะที่ สัดส่ วนประชากรผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้ นไป) ต่ อประชากรรวม จะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.4 เป็ นร้อยละ 25.8 และคาดว่าประเทศไทยจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุแบบสมบูรณ์
ในปี 2567
2) ในการพิจารณาภาระทางการคลังจากสวัสดิการสังคม ได้แบ่งสวัสดิการเป็ น 3 กลุ่มหลัก
ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มสวัสดิการที่เกี่ยวกับรายได้เมื่อเข้าสู่ วยั ด้านชรา
ภาพ และกลุ่ ม สวัส ดิ ก ารที่ เกี่ ยวกับ การศึ ก ษา นอกจากนั้น ยังได้แบ่ งสวัส ดิ ก ารในมิ ติข องภาระ
งบประมาณ ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดาเนิ นการเป็ นประจาทุก
ปี กลุ่ มสวัสดิ การของรั ฐวิส าหกิ จ ซึ่ ง จะส่ ง ผลผ่านการนาส่ ง รายได้ใ ห้รัฐ และ/หรื อ การรั บ เงิ น
อุดหนุนจากรัฐ และกลุ่มสวัสดิ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่รับภาระโดยรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง
3) ภาระทางการคลังจากสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องทุกปี
ในช่ วงระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นจาก 707,724 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น 2,221,945 ล้าน
บาท ในปี 2576 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.9 ต่อปี ทั้งนี้ ภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่าย
ของรัฐบาล โดยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ในระหว่างปี 2557-2576
ซึ่ งเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างสู ง ในขณะที่รายจ่ายสวัสดิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และรัฐวิสาหกิ จคาดว่าจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ ยปี ละ 2.4 และ 4.7 ต่อปี ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ดี
หากเปรี ยบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติฐานว่าสามารถขยายตัวได้
ในระดับ 7.588 ก็ยงั ถื อว่าอยู่ในระดับที่รองรับได้ แต่ก็จะมีความเสี่ ยงทางการคลังเพิ่มมากขึ้น หาก
(1) เศรษฐกิ จขยายตัวในระดับที่ ต่ ากว่าสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ และ (2) รั ฐบาลมีนโยบายเพิ่มรายจ่าย
สวัสดิการในด้านอื่น ๆ
4) รายจ่ า ยของกลุ่ ม สวัส ดิ ก ารที่ มี อ ัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ สวัส ดิ ก ารชราภาพ
ประกอบด้วย การจ่ายเบี้ยยังชี พคนชรา การจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 2 กรณี (ชราภาพ
และสงเคราะห์บุตร) การจ่ายเงินอุดหนุ นให้กองทุนการออมแห่ งชาติ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ ข้าราชการ และการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) โดยคาดว่า
รายจ่ายในกลุ่มนี้ จะเพิ่มขึ้นจาก 249,429 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 1,208,096 ล้านบาท ในปี 2576
หรื อมีอตั ราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 8.2 ต่อปี ซึ่ งเป็ นผลจากการที่จานวนผูส้ ู งเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องตามวัฏ
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริ งร้อยละ 4.5 และอัตราเงินเฟ้ อเท่ากับ 3.0
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จักรประชากรและอัตราการตายที่ลดลง อย่างไรก็ดี การประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงภาระงบประมาณ
ที่รัฐบาลต้องจ่ายในแต่ละปี แต่หากพิจารณาถึงภาระทางการคลังที่แท้จริ งแล้ว 89 อาจมีมากกว่า ที่
ประมาณการไว้ โดยเฉพาะภาระจากกองทุน เพื่อการชราภาพในรู ปแบบที่ มีการกาหนดการรั บ
ประโยชน์ตอบแทนที่ชดั เจน (Defined Benefit) ได้แก่ กองทุนประกันสังคม 2 กรณี ซึ่ งผลการศึกษา
พบว่ากองทุนดังกล่าวอาจเกิดปั ญหาทางการเงินหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบในการดาเนิ นการ
5) สาหรั บรายจ่ายในกลุ่ ม สวัส ดิ การด้านการรั กษาพยาบาล ซึ่ งประกอบด้วย โครงการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ กองทุนประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และ
ตาย) และค่ า รั ก ษาพยาบาลของข้า ราชการฯ ในระยะ 20 ปี ข้า งหน้ า ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดี ยวกัน โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ ยปี ละ 5.0 จากภาระงบประมาณปี ละ 220,271 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ นปี ละ
581,059 ล้านบาท ในปี 2576 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายในกลุ่มนี้ จะเป็ นการเคลื่อนย้ายของภาระ
งบประมาณจากกองทุนประกันสังคม ไปเป็ นภาระงบประมาณของโครงการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ตามโครงสร้ า งอายุข องประชากรที่ เปลี่ ย นแปลงไป ในขณะที่ ระบบค่ า รั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการฯ ก็จะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเช่นเดียวกัน
6) รายจ่ า ยในกลุ่ ม สวัส ดิ ก ารด้า นการศึ ก ษาเป็ นกลุ่ ม ที่ มี อ ัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของภาระ
งบประมาณน้อ ยที่ สุ ด โดยคาดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 110,341 ล้า นบาท ในปี 2556 เป็ น 198,083
ล้านบาท ในปี 2576 หรื อเพิ่ม ขึ้ นเฉลี่ ยร้ อยละ 3.0 ต่อปี สาเหตุ ที่รายจ่ายกลุ่ มนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงิ นให้กยู้ ืมที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต และการให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรมีอตั ราการเพิม่ ขึ้นค่อนข้างน้อยเนื่ องจากประชากรที่
อยูใ่ นวัยเรี ยนมีแนวโน้มลดลง
6.2 ข้ อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งระบบสวัสดิการ
สาหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งระบบสวัสดิการในแต่ละกลุ่มนั้นประกอบด้วย
1) การลดภาระทางการคลังจากสวัสดิ การชราภาพควรให้มีการปรับเพิ่มอายุเกษียณของ
แรงงาน การปรับปรุ งในส่ วนของกองทุนประกันสังคม 2 กรณี โดยให้การจ่ายเงินบาเหน็จบานาญมี
ความสอดคล้องกับรายรับจากเงิ นสมทบของสมาชิ กแต่ละคน การปรับเพิ่มอัตราเงิ นสมทบ และ
เพดานเงินเดือนที่ใช้ในการคานวณเงินสมทบ รวมทั้งรู ปแบบการลงทุน นอกจากนั้น ควรส่ งเสริ ม
89
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บทบาทของประชาชนให้เพิ่มความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการออมเงินในช่ วงที่ยงั ทางานอยู่เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ วยั ชราของตนเองมากขึ้นด้วย
2) การปรับปรุ งสวัสดิ การรักษาพยาบาล ควรให้ความสาคัญกับแนวทางที่ช่วยให้เกิดการ
กระจายความเสี่ ยงที่ดีข้ ึน สร้างความเท่าเทียม และสามารถควบคุมอัตราการขยายตัวของรายจ่ายได้
โดยควรมี อ งค์ก รกลางที ่ ท าหน้า ที ่ ก ากับ ดู แ ลทางการเงิ น และการเจรจาต่อ รองในการซื้ อ
บริ ก ารจากสถานพยาบาลต่าง ๆ การขยายการครอบคลุ ม ของระบบประกันสั งคมเพื่ อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และการควบคุ มอัตราการขยายตัวของรายจ่ายใน
ระบบประกันสุ ขภาพโดยรัฐ ด้วยการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค และการสนับสนุ นให้ใช้บริ การ
สถานพยาบาลระดับล่างสาหรับอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยหรื อมีระบบแพทย์ประจาบ้านในลักษณะที่
เป็ น Gate-keeper เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
3) สาหรับสวัสดิการด้านการศึกษาในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมุ่งเน้นในเรื่ องเพิ่ม
คุ ณภาพของการศึก ษาควบคู่ไ ปกับ การวางแผนการผลิ ตบุค ลากรเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบ
จากการเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ เช่ น ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และความต้องการบุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุ ขที่มากขึ้น และในส่ วนของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา และกองทุน
เงิ นให้กยู้ ืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารด้วยการควบรวมทั้งสอง
กองทุนให้เป็ นกองทุนเดียว รวมทั้งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีบทบาทในการ
กาหนดสาขาวิชาที่เป็ นที่ตอ้ งการเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการให้กเู้ พื่อการศึกษาด้วย
6.3) ข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาเพิม่ เติม
1) งานวิจยั ฉบับ นี้ ไ ด้รวบรวมภาระทางการคลัง ของระบบสวัส ดิ ก ารที่ ดาเนิ นการโดย
รัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และรั ฐวิสาหกิ จ ซึ่ งครอบคลุ มเฉพาะสวัสดิ การรั กษาพยาบาล
ชราภาพ และการศึกษาเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลดาเนิ นการอยูท่ ้ งั ที่เป็ น
โครงการสวัสดิการแต่ไม่ได้เชื่ อมโยงกับสังคมผูส้ ู งอายุ เช่ น โครงการเบี้ยยังชี พผูพ้ ิการ โครงการเบี้ย
ยังชี พผูป้ ่ วยเอดส์ และโครงการที่คาบเกี่ ยวกับเรื่ องของสวัสดิ การในด้านต่าง เช่ น โครงการฝึ กฝี มื อ
ให้กบั แรงงาน สวัสดิ การที่ อยู่อาศัยสาหรั บผูม้ ี รายได้น้อย การรั บจานาผลผลิ ตทางการเกษตร การ
ประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร และการอุดหนุ นค่าสาธารณู ปโภคแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย เป็ นต้น พบว่ามีภาระ
ทางการคลังอี กจ านวนมากอย่า งไรก็ ดี แม้ว่า โครงการ/มาตรการเหล่ า นั้นจะมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มาก แต่ก็ส่งผลต่อภาระทางการคลังของภาคสาธารณะใน
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ภาพรวม ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา วิเคราะห์และประมาณการภาระทางการคลังของโครงการอื่นๆ ที่
คาบเกี่ ยวกับโครงการสวัสดิ การสังคมเพิ่มเติ มด้วย นอกจากนี้ การประมาณการภาระการคลังใน
งานวิจยั นี้ ไม่ได้รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
สังคม ทั้ง 3 ด้าน
2) การประมาณการภาระทางการคลัง ของงานวิจยั นี้ ครอบคลุ มในช่ วงระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า (ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2557-2576) ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ประเทศไทยได้เปลี่ ย นผ่า นเข้าสู่ สั งคม
ผูส้ ู งอายุแล้ว แต่อย่างไรก็ดี โครงสร้ างประชากรที่ เป็ นสัง คมผูส้ ู ง อายุจะยังคงอยู่ต่อเนื่ องไปอี ก
ระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งในช่วงดังกล่าวภาระทางการคลังอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จาเป็ นต้อง
ศึกษาเพิ่มเติ มโดยขยายระยะเวลาที่ จะประมาณภาระทางการคลังให้ครอบคลุ มวัฏจักรของสังคม
ผูส้ ู งอายุ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภาระทางการคลังได้อย่างสมบูรณ์
3) การวิเคราะห์ประมาณการภาระทางการคลังในงานวิจยั นี้ อยู่ภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่ว่า
รัฐบาลไม่มีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบของสวัสดิ การอย่างมีนยั สาคัญ (ยกเว้นการปรับเพิ่ม
ราคาหรื อมูลค่าเท่านั้น) รวมทั้งไม่มีการดาเนิ นโครงการสวัสดิ การที่ เชื่ อมโยงกับสังคมผูส้ ู งอายุ
เพิ่มเติ มจากปั จ จุ บ นั อย่า งไรก็ดี จากข้อ เท็จ จริ ง ในช่ ว งที่ ผ ่า นมา ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รัฐ บาล มัก จะมี ก ารนาเสนอนโยบายด้านสวัสดิ การใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้รัฐบาลมีภาระทาง
คลังเพิ่มมากขึ้น
4) นอกจากเรื่ อ งภาระทางการคลัง แล้ว ควรจะมี ก ารศึ ก ษาวิเคราะห์ เ รื่ อ งคุ ณ ภาพของ
สวัสดิการด้วย เพื่อดูวา่ การใช้จ่ายเงิ นของภาคสาธารณะคุม้ ค่าหรื อไม่ โดยอาจเปรี ยบเทียบกับตัวชี
วัดต่างๆ เช่น ดัชนี การพัฒนามนุ ษย์90 (Human Development Index: HDI) เป็ นต้น รวมทั้ง ควรต้อง

90

เป็ นดัชนี ที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านต่างๆ ตามหลักการของ Capability Approach (ที่พฒั นาโดย Amatya Sen)
ที่มองว่ามนุษย์ควรมีอิสระภาพที่จะมีหรื อเป็ นในสิ่ งที่ตวั เองต้องการ ซึ่ งการที่จะมีความสามารถเหล่านั้น ก็ควรจะต้องมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น มีสุขภาพดี มีการศึกษา และฐานะทางการเงินที่เพียงพอค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมที่ตอ้ งการให้
ประชาชนทีชีวิตที่ดีข้ ึนและพึ่งตนเองได้ กลับพบว่า ค่าดัชนี ดงั กล่าวซึ่ งมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบคือ 1) อายุขยั เฉลี่ยของ
ประชากร (Life Expectancy) จานวนปี ที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ของคนตั้งแต่อายุ 25 ปี ขึ้นไป (Mean year of schooling) และประมาณ
การจานวนปี ที่จะได้รับการศึกษาของเด็กในช่วงเริ่ มเข้าศึกษา (Expected year of schooling) รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวที่ปรับ
ด้วยอานาจซื้ อ (Gross National Income (GNI) per capita at Constance PPP) ที่สะท้อนถึงมาตรฐานการดารงชีพ โดยจากการจัดดับ
ในปี 2554 ประเทศไทยได้อนั ดับที่ 103 (HDI=0.68) ในขณะที่อนั ดับที่ 1 ถึง 5 เป็ นของนอร์เวย์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริ กา และนิวซีแลนด์ ส่ วนประเทศในอาซี ยนนั้น สิ งค์ไปร์ ได้อนั ดับที่ 26 (HDI=0.87) มาเลเซียได้อนั ดับที่ 61 (HDI=0.76)
ฟิ ลิปินส์ และอินโดนีเซีย ได้อนั ดับที่ 112 และ 124 ตามลาดับ
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มีการวิเคราะห์ถึงระดับสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อให้เกิ ดความสมดุ ลระหว่างภาระ
ทางการคลังกับสวัสดิการสังคมในภาพรวม
5) แม้ว่าในการประมาณการภาระทางการคลังด้า นสวัส ดิ การขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ในงานวิจยั นี้ ได้อาศัยหลักสถิ ติเป็ นเครื่ องมื อในการประมาณการ แต่เนื่ องจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมีความแตกต่างกันในด้านฐานะการคลังค่อนข้างมากด้วย
ประกอบกับในช่วง 20 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิ งโครงสร้างทางการบริ หาร
และโครงสร้างทางการเงินอีกมาก ประกอบกับงานวิจยั นี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการประมาณการฐานะ
ทางการเงิ นในอนาคตของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น และกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในส่ วนของภาระทางการคลังของสวัสดิการสังคมที่ดาเนิ นการ
โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

หนังสื ออ้างอิง
หนังสื อและบทความ
ภาษาไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (2548), รายงานการศึกษาเรื่ อง ทิศทางและรู ปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (2550), ทิศทางและรู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทย.
คงขวัญ ศิลา (2553) บทวิเคราะห์ เรื่ อง ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน : นวัตกรรมการคลังแห่ง
อนาคต, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผูแ้ ทนราษฎร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย,สภาองค์การลูกจ้าง
พัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน (2554). สู่ ระบบสุ ขภาพ
มาตรฐานเดียว ...สู่ หลักประกันทั้งสังคม.
ธีระ รุ ญเจริ ญ (2545), สภาพและปั ญหาการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
นพดล พันธุ์กระวี และคณะ (2551) การศึกษาภาระทางการคลังจากการให้สวัสดิการทางสังคมของรัฐบาลใน
กรณี ศึกษา โครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
มนต์ชยั ภูสีเขียว และณัฐนริ น พรพงศ์โชติวทิ ย์ (ไม่ระบุปี), ระบบสวัสดิการในทศวรรษหน้า. สภาที่ปรึ กษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ระพีพรรณ คาหอม (2549), สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (2552), ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสาหรับคนไทย. สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย. การสัมมนาวิชาการประจาปี 2552 เรื่ อง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็ นธรรมใน
สังคม.
สถาบันพัฒนาสยาม (2548) ดุลการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรุ งเทพฯ)

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554), โครงการวิจยั เรื่ อง สู่ ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายใน
ปี พ.ศ. 2560, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552), แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน: เสรี นิยม ประชานิยม หรื อ
รัฐสวัสดิการ
สมชัย ฤชุพนั ธุ์ (2553), ความสาคัญของการปกครองตนเองของท้องถิ่น, ปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรม เจบี
หาดใหญ่
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (2553) ภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล : หนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้น
สานักงบประมาณ, เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ปี งบประมาณ 2546 – 2555
สานักนโยบายการออมและการลงทุน (2554), สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, สาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
อนิณ อรุ ณเรื องาสวัสดิ์ (ไม่ระบุปี), ระบบการจัดสวัสดิการสาหรับคนกลุ่มเสี่ ยง. คณะเศรษฐศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อโนทัย จันทร์ ดี (ไม่ระบุปี), แกะรอยนโยบายสาธารณะ: รัฐสวัสดิการกับความพร้อมของคนไทย. สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ภาษาอังกฤษ
James Midgley (1997), Social Welfare in Global Context, Sage Publications, Inc
Sagiri Kitao (2010), Short-Run Fiscal Policy: Welfare, Redistribution, and Aggregate Effects in the Short
and Long Run, Journal of Economic Dynamics and Control 34, no. 10
Thomas Dalsgaard (2008), Tax and Welfare Reform in the Czech Republic - Structural Implications and
Challenges, International Monetary Fund

Tryggvi, Thor and Herbertsson (2001), The Economics of Early Retirement, Journal of Pensions
Management, Vol. 6, No. 4
กฎหมาย
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 97 ตอนที่ 202 วันที่ 29 ธันวาคม 2523 หน้า 1-6
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 52 วันที่ 1 เมษายน 2532 หน้า 4-8
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 121 วันที่ 13 กรกฎาคม 2533 หน้า 1-4
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 133 วันที่ 1 สิ งหาคม 2534 หน้า 628-630
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 122 ตอนที่ 111 ก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 หน้า 27-31
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบษา ฉบับพิเศษ เล่ม 124 ตอนที่ 19 ก วันที่ 5 เมษายน 2550 หน้า 11-13
พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545,
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 116 ตอน 114 ก (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542)

พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2549, ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 124 ตอน 2 ก (ลงวันที่ 8 มกราคม 2550)
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่ อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างงานใน
รัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ฉบับพิเศษ 73 ง วันที่ 27 มิถุนายน 2549
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี ประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วย ค่าทาศพกรณี ตายอันมิใช่เนื่ องจากการทางาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของ
บุตร วันที่ 12 กันยายน 2534
พระราชกฤฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 127 ฉบับที่ 23
ก วันที่ 2 เมษายน 2553
เวปไซต์
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
http://www.gpf.or.th/
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา, ข้อมูลการให้กยู้ มื แบบ กรอ.
http://www.studentloan.or.th/
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา, ข้อมูลการให้กยู้ มื แบบ กยศ.
http://www.studentloan.or.th/
กบข. เปิ ดปมระบบบานาญไทย
http://www.e-manage.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=84&
บาเหน็จ บานาญ บาเหน็จตกทอด บาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จรายเดือน
https://www.hrm.chula.ac.th/officials-employees02.html
สิ ทธิขา้ ราชการ: บาเหน็จ บานาญ
http://pravut1.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
สานักงานประกันสังคม, สิ ทธิ ประโยชน์กองทุนประกันสังคม.
http://www.sso.go.th/

ระบบ e-comp กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th/ecomp/jsp/Login.jsp
หลักเกณฑ์และวิธีการการออมเพิม่
http://www.gpf.or.th/web/GPF_AddSaving.asp

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถามรายจ่ายสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ งานวิจัย
เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1. ชื่อหน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
Email
2. จานวนบุคลากร : พนักงาน
คน ลูกจ้าง
คน
3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
3.1 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.2 ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.3 ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.4 ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบานาญ
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ................................)
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...............
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.6 ตารางสรุปรายจ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
รายจ่ายต่อปี
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
2. ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
3 ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
4 ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบานาญ
5 อื่นๆ ……………………………..…
4. สวัสดิการด้านการชราภาพ
4.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

2550

มี

2551

2552

หน่วย : ล้านบาท
2553
2554

ไม่มี

รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4.2 กองทุนประกันสังคม
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ......................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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4.3 ระบบบานาญ

มี

ไม่มี

รายละเอียดของสวัสดิการ ......................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ................................)
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ................................
.....................................................................................................................................................................
4.5 ตารางสรุปรายจ่ายสวัสดิการด้านการชราภาพ
หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายต่อปี
2550
2551
2552
2553
2554
1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. กองทุนประกันสังคม
3 ระบบบานาญ
4 อื่นๆ ……………………….
5. สวัสดิการด้านการศึกษา
5.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

มี

ไม่มี

รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ................................
.....................................................................................................................................................................
5.2 อื่นๆ (โปรดระบุ................................)
มี
ไม่มี
รายละเอียดของสวัสดิการ ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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5.3 ตารางสรุปรายจ่ายสวัสดิการด้านการศึกษา
รายจ่ายต่อปี
1. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. อื่นๆ ………………………………..

2550

2551

2552

หน่วย : ล้านบาท
2553
2554

 กรณีที่พื้นที่ไม่เพียงพอ สามารถใช้เป็นเอกสารแนบได้
 หากมีข้อสงสัยประการใดในการตอบแบบสอบถาม โปรดติดต่อ :
1) นายชาญณรงค์ จางกิตติรัตน์ เบอร์ติดต่อ 02 273 9020 ต่อ 3543 E-mail: channarong.chang@gmail.com
2) นางสาวสุภัค ไชยวรรณ

เบอร์ติดต่อ 02 273 9020 ต่อ 3569 E-mail: chaiyas@mof.go.th

 ท่านสามารถ download แบบสอบถามในรูปแบบ Microsoft Word ได้ทางเว็บไซต์ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(www.fpo.go.th/questionnaire)
 ทั้งนี้ หากสานักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทางานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะส่งงานสรุปงานวิจัยดังกล่าวให้ท่าน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผ่านทาง email address ที่ให้ไว้ในแบบสอบถามต่อไป

ภาคผนวกที่ 2 แบบสอบถามรายจ่ ายสวัสดิการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นภายใต้โครงการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้าน
สวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ” โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมข้อมูลงบประมาณและรายจ่ายด้านการจัดสรรสวัสดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในส่ วนที่ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล และดาเนินการ
ตามนโยบายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง โดยข้อมูลที่ได้รับ จะนาไปใช้ประกอบการประมาณการ
รายจ่ายด้านสวัสดิการในภาพรวมของรัฐบาล จึงขอความกรุ ณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามให้ครบ
ทุกข้อ และถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ทางวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลรายจ่ายด้านสวัสดิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในด้าน
ประเภทของโครงการสวัสดิการ งบประมาณที่ใช้ และแหล่งเงินในการดาเนินการ
2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการของประเทศ ในกรณี ที่
ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอนาคต
3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุ งระบบสวัสดิการสังคมของประเทศเพื่อให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมจากการเพิ่มของจานวนผูส้ ู งอายุ
2. นิยามศัพท์ และคาชี้แจงคาศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 รายจ่ ายสวัสดิการ จะครอบคลุมเฉพาะ รายจ่ายเพื่อการสาธารณสุ ข รายจ่ายเพื่อดูแลผูส้ ู งอายุ และ
คนพิการ และรายจ่ายบาเหน็จบานาญ และรายจ่ายด้านการศึกษา
ทั้งนี้ รายจ่ายสวัสดิการในที่น้ ี จะครอบคลุมเฉพาะการดาเนินการในลักษณะโครงการหรื อการ
ดาเนินงานที่มีลกั ษณะของการใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ เช่น การให้สวัสดิการในแต่ละ
ด้านกับประชาชน และข้าราชการและพนักงานในหน่วยงาน โดยไม่นบั รวมถึงการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ น
การดาเนินการตามปกติของหน่วยงานราชการ เช่น การจ่ายค่าจ้างบุคลากรในการดาเนิ นการ (ได้แก่ เงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าตอบแทน) และการก่อสร้างอาคารสถานที่ (ได้แก่ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
เป็ นต้น
2.2 เงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
อปท. สามารถนาไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่ หรื อนาไปทากิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เงินอุดหนุนใน
แบบสอบถามนี้ จะรวมทั้งในส่ วนของเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
2.3 การจัดสวัสดิการสั งคม หมายถึง การจัดบริ การเพื่อตอบสนองความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม และเป็ นธรรม
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3. ข้ อแนะนาการกรอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่
2.1 ข้ อมูลด้ านรายจ่ ายสวัสดิการทีจ่ ัดให้ ข้าราชการ/พนักงานในหน่ วยงานของท่าน
- สามารถใช้ขอ้ มูลตามระบบบัญชีของ อปท. หรื อข้อมูลตามระบบบัญชี e-LAAS
จาแนกตามประเภทรายจ่าย/รหัสรายจ่ายมาใช้ตอบแบบสอบถามได้ โดยแยกข้อมูลระหว่างส่ วนที่มีการจ่าย
จากเงินอุดหนุ น และจ่ายจากเงินอื่นๆ (ได้แก่ เงินรายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ รายได้ที่ทอ้ งถิ่น
จัดเก็บเอง เงินสะสมของ อปท. และเงินกู)้ โดยมีตวั อย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น งบกลาง หมวดบาเหน็จ
บานาญ หรื องบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หรื อเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็ นต้น
ตัวอย่างรายการรายจ่ายสวัสดิการ (สามารถเพิ่มเติมได้ในแบบสอบถาม)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- ค่ารักษาพยาบาลผูร้ ับบานาญ
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับบานาญ
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญ
- เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญข้าราชการถ่ายโอน
- เงินบาเหน็จบานาญพนักงานครู
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญพนักงานครู
- เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
- เงิน กบข. / กสจ.
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2.2 ข้ อมูลด้ านรายจ่ ายสวัสดิการทีจ่ ัดให้ แก่ คนในพืน้ ทีจ่ ากหน่ วยงานของท่าน
- สามารถใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายจริ งของรายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม จากงบแสดงฐานะการเงิน (รายปี ) ของแต่ละ อปท. โดยอาจสามารถอาศัยข้อมูลรายจ่าย
ตามแต่ละแผนงานได้ แต่จะนับรวมเฉพาะ ค่าใช้สอย + ค่าวัสดุ + ค่าสาธารณูปโภค + เงินอุดหนุน + รายจ่าย
อื่น (ไม่นบั รวมเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง) และแยกข้อมูลระหว่างส่ วนที่มีการจ่าย
จากเงินอุดหนุ น และจ่ายจากเงินอื่นๆ (ได้แก่ เงินรายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ รายได้ที่ทอ้ งถิ่น
จัดเก็บเอง เงินสะสมของ อปท. และเงินกู)้

3

- ทั้งนี้ ขอให้ยกตัวอย่างโครงการที่ริเริ่ มการดาเนิ นการโดย อปท. เอง และมีการใช้เงิน
สู งสุ ด 2 อันดับแรกภายใต้แต่ละแผนงาน
ตัวอย่างรายการรายจ่ายสวัสดิการ (สามารถเพิ่มเติมได้ในแบบสอบถาม)
- แผนงานการศึกษา (พร้อมตัวอย่างโครงการ)
- แผนงานสาธารณสุ ข (พร้อมตัวอย่างโครงการ)
- เบี้ยยังชีพคนชรา
- เบี้ยยังชีพคนพิการ / ทุพพลภาพ
- แผนงาน/โครงการอื่นๆ เช่น
- โครงการนมโรงเรี ยน
- โครงการอาหารกลางวันนักเรี ยน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุ งงานด้านการจัดสวัสดิการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
 หากมีข้อสงสั ยเกีย่ วกับการตอบแบบสอบถาม สามารถสอบถามได้ ทคี่ ุณสิ ทธิรัตน์ ดรงคมาศ / ณัฐพล
ศรีพจนารถ โทร 02 273 9020 ต่ อ 3558 / 3570 email: sitthirat.d@mof.go.th และ nattapol.s@mof.go.th
 ท่านสามารถ download แบบสอบถามในรู ป MS Word ได้ ทางเว็บไซต์ ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(www.fpo.go.th)
 ทั้งนี้ หากสานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ จัดทางานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะส่ งสรุ ปงานวิจัยดังกล่าวให้ ท่าน
เพือ่ ใช้ ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน ผ่านทาง email address ทีใ่ ห้ ไว้ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ต่ อไป
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของของหน่ วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ชื่ อและทีอ่ ยู่หน่ วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ..... ................................................................................................................................................
ชื่อสานัก / กอง /ฝ่ าย ที่กรอกแบบสอบถาม ......................................................................................................
ชื่อผูป้ ระสานงาน...............................................................................................................................................
ที่อยู่
เลขที่..................อาคาร....................................................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน........................................................................แขวง/ตาบล.......................................................................
เขต/อาเภอ...............................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................. โทรสาร....................................................................
email…………………………………………………………………………………………………………..
2. ข้ อมูลทัว่ ไป

2.1 จานวนบุคลากรรวมในหน่วยงานของท่าน ..................................... คน
2.2 จานวนประชากรในพื้นที่ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ..................................... คน

ตอนที่ 2
2.1 ข้ อมูลด้ านรายจ่ ายสวัสดิการทีจ่ ดั ให้ กบั บุคลากรในหน่ วยงานของท่ าน (รายละเอียดตามคาชี้แจงในหน้ า 2)
ปี งบประมาณ / โครงการ

2552
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ1

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
(คน)

1. รายจ่ายรวมของหน่วยงาน
2. รายจ่ายด้านสวัสดิการ
2.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- ค่ารักษาพยาบาลผูร้ ับบานาญ
2.2 บาเหน็จบานาญ
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับบานาญ
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญ
1

เงินอื่นๆ ได้แก่ เงินรายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ รายได้ที่ทอ้ งถิน่ จัดเก็บเอง เงินสะสมของ อปท. และเงินกู้

2553
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ

2554
จานวนผู้
งบประมาณ (บาท)
ได้รับ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ
ประโยชน์

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
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ปี งบประมาณ / โครงการ

- เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญข้าราชการ
ถ่ายโอน
- เงินบาเหน็จบานาญพนักงานครู
- เงินช่วยพิเศษผูร้ ับบานาญพนักงานครู
- เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
- เงิน กบข. / กสจ.
2.3 ด้านการศึกษา
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2.4 สวัสดิการอื่นๆ
-

2552
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ1

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
(คน)

2553
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ

2554
จานวนผู้
งบประมาณ (บาท)
ได้รับ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ
ประโยชน์

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
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2.2 ข้ อมูลด้ านรายจ่ ายสวัสดิการทีจ่ ัดให้ แก่ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ากหน่ วยงานของท่าน ตามแผนงานด้ านต่ างๆ โดย ทั้งนี้ ขอให้ ยกตัวอย่างโครงการทีร่ ิเริ่มการดาเนินการโดย
อปท. เอง และมีการใช้ เงินสู งสุ ด 2 อันดับแรกภายใต้ แต่ ละแผนงาน (รายละเอียดตามคาชี้แจงในหน้ า 2)
ปี งบประมาณ / โครงการ

2552
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ2

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
(คน)

2553
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ

1. รายจ่ายรวมของหน่วยงาน
2. รายจ่ายด้านสวัสดิการ
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุ ข
2.3 เบี้ยยังชีพคนชรา
2.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ / ทุพพลภาพ
2.5 แผนงาน/โครงการอื่นๆ เช่น
2

เงินอื่นๆ ได้แก่ เงินรายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ รายได้ที่ทอ้ งถิน่ จัดเก็บเอง เงินสะสมของ อปท. และเงินกู้

2554
จานวนผู้
งบประมาณ (บาท)
ได้รับ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ
ประโยชน์

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
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ปี งบประมาณ / โครงการ

- โครงการนมโรงเรี ยน
- โครงการอาหารกลางวัน
นักเรี ยน
-

2552
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ2

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
(คน)

2553
งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน
เงินอื่นๆ

2554
จานวนผู้
งบประมาณ (บาท)
ได้รับ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ
ประโยชน์

จานวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่ างๆ ในการปรับปรุงงานด้ านการจัดสวัสดิการขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
1. ท่านคิดว่าการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานของท่านในปั จจุบนั ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนหรื อไม่ หากไม่เหมาะสมหรื อครบถ้วน ควรปรับปรุ งอย่างไร
.................................................................................................................................……………………
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานของท่าน มีการกาหนดผลประโยชน์ที่เหมาะสมและ
พอเพียงต่อความจาเป็ นหรื อไม่ หากไม่เหมาะสมหรื อพอเพียง ควรปรับปรุ งอย่างไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานของท่าน จะส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินการคลังของ
หน่วยงานในอนาคตหรื อไม่ และหน่วยงานของท่านมีการเตรี ยมตัวในการรับมือปั ญหาดังกล่าวหรื อไม่
อย่างไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ
สานักนโยบายการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 273 9020 ต่ อ 3570 / 3558 โทรสาร 02 618 3385

ภาคผนวกที่ 3 ประมาณการรายจ่ ายสวัสดิการภาคสาธารณะ ปี งบประมาณ 2557 - 2576
ประเภทสวัสดิการ
โครงการ/สวัสดิการ
1. การรักษาพยาบาลโดย 1.1 โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค)
รายจ่ายรัฐบาล
1.2 กองทุนประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย)
1.3 ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
2. ชราภาพโดยรายจ่าย 2.1 เบี้ยยังชีพคนชรา
รัฐบาล
2.2 กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (กรณีชราภาพและสงเคราะห์บตุ ร)
2.3 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
2.4 เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
2.5 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
3. การศึกษาโดยรายจ่าย 3.1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รัฐบาล
3.2 กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
4. การรักษาพยาบาลโดย 4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.2 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
รายจ่าย อปท.
5. ชราภาพโดยรายจ่าย 5.1 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
อปท.
6. การศึกษาโดยรายจ่าย 6.1 ประชาชนในพื้นที่
อปท.
6.2 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
7. รักษาพยาบาลโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ
8. ชราภาพโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ
9. การศึกษาโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ

หน่วย: ล้านบาท
2566

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

107,814
6,090
61,844
53,567
4,060
393
123,213
33,490
83,145
9,500
4,915
37,267
12,233
5,045

142,751
17,520
60,000
58,707
11,680
500
135,060
43,482
88,881
16,800
4,660
38,812
12,579
5,531

148,886
20,839
62,063
64,279
13,893
816
147,746
47,097
91,724
17,419
4,602
38,320
12,894
6,156

155,555
20,728
64,306
71,262
13,819
826
163,882
52,144
93,599
17,573
4,541
39,680
13,244
6,627

162,490
21,823
66,470
90,675
14,548
910
180,071
56,572
98,971
17,727
4,478
40,508
13,576
7,134

170,054
22,968
68,735
96,577
15,312
1,004
196,908
61,233
102,008
18,264
4,420
41,084
13,924
7,681

178,202
23,749
71,096
100,604
15,832
1,047
214,918
66,238
105,084
18,581
4,363
42,033
14,281
8,269

186,998
23,581
73,570
105,119
15,721
1,152
236,836
72,967
108,883
18,985
4,312
42,838
14,659
8,903

196,518
23,389
76,120
124,160
15,592
1,267
258,837
78,890
114,008
19,283
4,265
43,633
15,046
9,586

206,846
23,188
78,727
129,185
15,458
1,393
281,888
85,149
117,085
19,683
4,214
44,503
15,438
10,322

218,078
22,993
81,407
134,538
15,329
1,521
307,045
91,862
120,908
20,256
4,162
45,346
15,843
11,115

230,324
22,787
84,115
139,841
15,191
1,673
336,216
100,668
124,588
20,955
4,117
46,202
16,255
11,969

37,028
1,183
7,078
22,550
895

37,427
1,204
7,243
23,988
898

37,370
1,221
7,390
25,497
903

37,370
1,238
7,546
27,118
906

37,560
1,256
7,690
28,788
907

37,873
1,274
7,843
30,526
910

38,414
1,292
7,998
32,317
912

38,987
1,310
8,155
34,155
915

39,702
1,328
8,313
36,038
918

40,466
1,346
8,474
37,954
921

41,277
1,364
8,637
39,975
923

42,041
1,382
8,801
42,056
926

ภาคผนวกที่ 3 ประมาณการรายจ่ ายสวัสดิการภาคสาธารณะ ปี งบประมาณ 2557 - 2576
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทสวัสดิการ
โครงการ/สวัสดิการ
1. การรักษาพยาบาลโดย 1.1 โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค)
รายจ่ายรัฐบาล
1.2 กองทุนประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย)
1.3 ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
2. ชราภาพโดยรายจ่าย 2.1 เบี้ยยังชีพคนชรา
รัฐบาล
2.2 กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (กรณีชราภาพและสงเคราะห์บตุ ร)
2.3 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
2.4 เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
2.5 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
3. การศึกษาโดยรายจ่าย 3.1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รัฐบาล
3.2 กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
4. การรักษาพยาบาลโดย 4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.2 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
รายจ่าย อปท.
5. ชราภาพโดยรายจ่าย 5.1 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
อปท.
6. การศึกษาโดยรายจ่าย 6.1 ประชาชนในพื้นที่
อปท.
6.2 ข้าราชการท้องถิน่ ฯ
7. รักษาพยาบาลโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ
8. ชราภาพโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ
9. การศึกษาโดยรายจ่ายรัฐวิสาหกิจ

หน่วย: ล้านบาท
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243,711
22,579
86,924
162,497
15,053
1,840
366,083
108,449
130,579
21,738
4,089
47,080
16,686
12,890

258,381
22,351
89,778
168,767
14,901
2,024
397,400
116,617
133,150
22,461
4,075
47,959
17,121
13,882

274,499
22,129
92,638
174,767
14,753
2,227
429,997
125,231
136,386
23,519
4,062
48,849
17,554
14,952

292,251
21,918
95,556
180,767
14,612
2,432
468,054
136,629
139,858
24,661
4,060
49,751
17,995
16,105

311,853
21,704
98,508
206,411
14,469
2,676
505,947
146,378
145,675
25,892
4,059
50,660
18,451
17,348

333,551
21,478
101,458
212,796
14,319
2,943
544,692
156,515
147,840
27,129
4,061
51,581
18,901
18,689

357,628
21,272
104,466
219,136
14,181
3,237
585,657
167,175
150,006
28,614
4,058
52,512
19,360
20,133

384,407
21,066
107,486
225,523
14,044
3,561
633,922
181,329
152,173
29,999
4,066
53,453
19,826
21,691

414,261
20,856
110,508
253,138
13,904
3,917
679,314
193,189
158,662
31,491
4,063
54,403
20,289
23,371

446,971
20,658
113,430
258,997
13,772
4,309
725,587
205,432
160,942
33,079
4,062
55,365
20,746
25,183

42,988
1,400
8,968
44,255
933

43,783
1,418
9,137
46,442
944

44,623
1,436
9,307
48,814
954

45,510
1,455
9,479
51,316
968

46,442
1,473
9,653
53,921
982

47,541
1,491
9,830
56,587
996

48,479
1,510
10,008
59,384
1,010

49,428
1,528
10,188
62,394
1,027

50,390
1,547
10,370
65,532
1,041

51,364
1,565
10,554
68,875
1,055
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