ฉบับที่ 31/2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562

การรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลือ่ น
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่ อวันที่ 12 มี นาคม 2562 ที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ รั บทราบผลการด าเนิ นการตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
โครงการที่ 1 ระบบการชาระเงินแบบ Any ID และโครงการที่ 2 การขยายการใช้ บัตร
โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 มี ว ัตถุ ประสงค์ เพื่ อพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานการช าระเงิ น
ของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย และเป็ นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ ประชาชน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่าแทนการใช้เงินสด โดยปั จจุบนั
มีผูล้ งทะเบียนพร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว จานวน 46.5 ล้านราย และมี ปริ มาณธุ รกรรมทั้งสิ้ น 1.1 พันล้านรายการ
คิดเป็ นมูลค่าธุ รกรรมทั้งสิ้ น 5.8 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ เดื อนธันวาคม 2561) และได้มีการติ ดตั้งอุ ปกรณ์
รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่ อง Electronic Data Capture : EDC) แล้วทั้งสิ้ นจานวน 768,103 เครื่ อง
การดาเนิ นการในระยะต่อไป ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) จะดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์
ระบบการชาระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2564) โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ Digital Payment เป็ นทางเลือกหลัก
ในการชาระเงินและสร้าง Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม และตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่ วน
โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 3 เป็ นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดทาและนาส่ งข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทา
รวมทั้งการนาส่ งรายงานการทาธุ รกรรมทางการเงิ นและการนาส่ งภาษีเมื่ อมี การชาระเงิ นผ่านระบบ e-Payment
ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ดาเนิ นการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์แล้ว ในปี ภาษี 2560 และมีการจัดทา
ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ การแล้วในปี 2560 นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบญั ญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
การดาเนิ นการในระยะต่อไป กรมสรรพากรจะดาเนิ นการตามแผนพัฒนาระบบภาษีและเอกสาร
ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้นฐานที่เกี่ ยวข้องกับฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลของผูเ้ สี ยภาษีเพื่อการบริ การที่ดีและการแนะนาการเสี ยภาษีได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ

-2โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี้
• โครงการบู รณาการฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารสั งคม เป็ นโครงการที่ จ ัด ท าขึ้ นเพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ
มีฐานข้อมูลกลางในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิ การสังคมแก่ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดระบบการแจ้ง
สิ ท ธิ การตรวจสอบสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารสั ง คม การประเมิ นและตรวจสอบการใช้ สิ ทธิ ส วัส ดิ ก ารสั งคมให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นซึ่ งกรมบัญชี กลางได้ดาเนิ นการจ่ายเงิ นสวัสดิ การสังคมผ่านบัตร โดยเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่ งรัฐแล้ว ในปี 2560และปั จจุบนั มีผมู้ ีสิทธิ ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐจานวนทั้งสิ้ น 14.5 ล้านราย
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนิ นการจ่ายเงิ นสวัสดิ การสังคมด้วยพร้ อมเพย์ จานวน 6 สวัสดิ การ ประกอบด้วย (1) เงิ น
อุ ดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิ ด (2) เงิ นช่ วยเหลื อเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่ สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) เบี้ยความพิการ (4) เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ (5) เงินเดือนทหารกองประจาการ และ (6) ค่าป่ วย
การอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) และจะขยายไปยังสวัสดิ การอื่นๆ
ต่อไป
• โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการรั บจ่ ายเงินภาครั ฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่ วยงานราชการทั้ง
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จานวน 7, 200 หน่ วยงาน ใช้บริ การด้านการจ่ายเงิ น การรับเงิ นและการนาเงิ นส่ งคลัง
ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (ระบบ KTB Corporate Online สาหรับภาครัฐ)
การดาเนิ นการในระยะต่อไป กรมบัญชี กลางจะผลักดันให้เกิ ดการขยายการใช้บตั รอย่างครบ
วงจรและการขยายฐานข้อมูลผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐและการโอนเงิน
ผ่ า นระบบพร้ อ มเพย์ โดยบู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ กระทรวงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ส าหรั บ
การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดสวัสดิการ นอกจากนี้ จะเร่ งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ e-Payment
ทั้งการชาระและรับชาระเงินผ่านช่องทาง KTB Corporate Online เครื่ อง EDC และ QR Code ให้เต็มประสิ ทธิภาพ
โครงการที่ 5 การให้ ความรู้ และส่ งเสริมการใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงการคลังร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ธปท. สมาคมธนาคาร
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย คณะผูบ้ ริ หารการคลังประจาจังหวัด
เป็ นต้น ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment โดยได้มีการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทา VDO Infographic เพื่อเผยแพร่ ผ่านสื่ อ
โทรทัศน์และ Social Media การจัดให้มี Website หลักของโครงการ (www.epayment.go.th) และจัดสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บตั ิก าร เพื่ อให้ค วามรู้ และส่ งเสริ มการใช้ธุ รกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ แก่ ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทาโครงการแจกโชคจากการใช้บตั รเดบิต เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาระเงินโดย
ใช้บตั รเดบิตหรื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่ อง EDC มากขึ้น โดยได้มีการจ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้ น 69.9
ล้านบาท ให้กบั ผูไ้ ด้รับรางวัล จานวน 8,872 ราย ทั้งนี้ จากการดาเนินโครงการดังกล่าวส่ งผลให้ปริ มาณบัตรเด
บิตเพิ่มขึ้นเป็ น 62 ล้านใบ ปริ มาณธุ รกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและมูลค่าการใช้บตั รในช่ วงที่ดาเนิ น
โครงการอยูท่ ี่ 80.2 ล้านรายการ และ 148,975 ล้านบาท ตามลาดับ

-3การดาเนิ นการในระยะต่อไป กรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางจะดาเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
โครงการ National e-Payment ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยแผนดังกล่าวมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
การปรั บปรุ งรู ปแบบการให้บริ การของภาครัฐที่เป็ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government) มากขึ้ น และสร้ าง
เสริ มความรู ้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้องแก่ ประชาชน หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัย ของระบบธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ กระตุ ้น การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ประชาชนให้ใช้ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ จากความส าเร็ จ ในการดาเนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์ National e-Payment ทั้ง 5
โครงการข้างต้น ได้เป็ นจุดเริ่ มต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการชาระเงิน
ของประเทศไทยภายใต้กรอบภารกิจของตนเองให้เข้าสู่ ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบ
วงจร ดัง นั้ น คณะรัฐ มนตรี จ ึง ได้ม ีม ติเ ห็น ชอบให้ย ุต ิบ ทบาทของคณะกรรมการขับ เคลื ่อ นตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิ นการในระยะต่อไป
______________________________________
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