รายงานผลการดำ�เนินงาน National e-Payment
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ส่งคลัง ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย KTB Corporate Online เครือ่ ง EDC และ QR Code
เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรบั ทราบผลการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ จำ�กัด (มหาชน) (ระบบ KTB Corporate Online ให้เต็มประสิทธิภาพ
National e-Payment ซึ่งมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
สำ�หรับภาครัฐ) การดำ�เนิน การในระยะต่อ ไป
กรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายการใช้บตั ร โครงการที่ 5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 1 ระบบการชำ�ระเงินแบบ Any ID ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึง่ ผ่าน อย่างครบวงจรและการขยายฐานข้อมูลผูม้ รี ายได้นอ้ ย
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อ ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ธปท. สมาคมธนาคารไทย
และโครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตร
และการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยบูรณาการ
โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 มีวัตถุประสงค์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
การดำ�เนินการในระยะต่อไป กรมสรรพากรจะ ข้อมูลกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล แห่งประเทศไทย คณะผูบ้ ริหารการคลังประจำ�จังหวัด
เพื่ อ พั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานการชำ � ระเงิ น
ของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดำ�เนินการตามแผนพัฒนาระบบภาษีและเอกสาร สำ�หรับการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดสวัสดิการ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ โครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National
สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฐานข้ อ มู ล และ e-Payment ทัง้ การชำ�ระและรับชำ�ระเงินผ่านช่องทาง
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีค่าธรรมเนียมต่ำ�แทน การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียภาษีเพื่อการบริการ
การใช้เงินสด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ที่ ดี แ ละการแนะนำ � การเสี ย ภาษี ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
National
e-Payment Master Plan
ทุกประเภทแล้ว จำ�นวน 46.5 ล้านราย และมีปริมาณ ประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทย
ธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือน โครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี้
ให้เข้าสู่ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
ธันวาคม 2561) และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำ�ระ
1. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
เพื่อพัฒนาระบบ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data เป็นโครงการทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลาง
โครงสร้างพื้นฐาน
Capture : EDC) แล้วทั้งสิ้นจำ�นวน 768,103 เครื่อง ในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม
การดำ�เนินการในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย แก่ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดระบบการแจ้งสิทธิ
การชำ�ระเงินของ
(ธปท.) จะดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการ การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมิน
โอนเงินถูกและง่าย
ประเทศไทยให้สะดวก
การชาระเงินหรือโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ โดยใช้หมายเลข
ชำ�ระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562–2564) โดยมุง่ ส่งเสริม และตรวจสอบการใช้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ มี
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ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการชำ�ระเงิน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำ�เนินการ
รวดเร็ว และปลอดภัย
ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน
และสร้าง Ecosystem ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนานวัตกรรม จ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่านบัตร โดยเปิดให้ลงทะเบียน
และเป็นช่องทางใน
และตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน
ใช้บัตรแทนเงินสด
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในปี 2560 และปัจจุบัน
การจ่ายเงินสวัสดิการ
การกระจายอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที ่ 3 ระบบภาษี แ ละเอกสารธุร กรรม มีผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำ�นวนทั้งสิ้น
หรือเครื่อง EDC ให้แพร่หลายมากขึ้น
จากภาครัฐสู่ประชาชน
14.5 ล้านราย นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินการจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ลดภาระเอกสาร
โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา สวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ จำ�นวน 6 สวัสดิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์
การจัดทำ�และนำ�ส่งข้อมูลใบกำ�กับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
• การจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
รวมถึงการส่งเสริม
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) แรกเกิด (2) เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
• ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
การใช้บัตร
เพื่ออำ�นวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำ� จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สวัสดิการทั่วถึง
รวมทั้งการนำ�ส่งรายงานการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน (3) เบีย้ ความพิการ (4) เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ (5) เงินเดือน
• การจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
อิเล็กทรอนิกส์
และการนำ � ส่ ง ภาษี เ มื่ อ มี ก ารชำ � ระเงิ น ผ่ า นระบบ ทหารกองประจำ�การ และ (6) ค่าป่วยการอาสาสมัคร
การโอนเงินสวัสดิการผ่านระบบพร้อมเพย์
ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ�
• การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
e-Payment ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ดำ�เนินการคืน สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม
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ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์แล้วในปีภาษี 2562) และจะขยายไปยังสวัสดิการอื่นๆ ต่อไป
แทนการใช้เงินสด
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาค
2560 และมีการจัดทำ�ระบบ e-Tax Invoice และ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
e-Receipt ซึ ่ ง ได้ เ ปิ ด ให้ บริ ก ารแล้ว ในปี 2560 รัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานราชการทั้ง
ทั
ง
้
การสนั
บสนุนหรือกาหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำ�นวน 7,200 หน่วยงาน
และผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการระบบการชาระเงิน
เพือ่ รองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำ�เงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่มากขึ้น

e-Payment โดยได้มกี ารจัดทำ�แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดทำ� VDO Infographic เพื่อเผยแพร่ผ่าน
สือ่ โทรทัศน์และ Social Media การจัดให้มี Website
หลักของโครงการ (www.epayment.go.th) และ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำ�โครงการ
แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื่อ สนับสนุนให้
ประชาชนชำ � ระเงิ น โดยใช้ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง EDC มากขึ้น โดยได้มี
การจ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 69.9 ล้านบาท
ให้กับผู้ได้รับรางวัล จำ�นวน 8,872 ราย ทั้งนี้
จากการดำ�เนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณ
บัตรเดบิตเพิ่มขึ้นเป็น 62 ล้านใบ ปริมาณธุรกรรม
การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและมูลค่าการใช้บัตรใน
ช่วงที่ดำ�เนินโครงการอยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ และ
148,975 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
การดำ�เนินการในระยะต่อ ไป กรมสรรพากร
และกรมบั ญ ชี ก ลางจะดำ � เนิ น การตามแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ของภาครัฐทีเ่ ป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
มากขึน้ และสร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านเทคโนโลยี
ทีถ่ กู ต้องแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ กระตุน้ การเปลีย่ นพฤติกรรม
ของประชาชนให้ใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากความสำ�เร็จในการดำ�เนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถผลั ก ดั น และพั ฒ นาระบบการชำ � ระเงิ น
ของประเทศไทยภายใต้กรอบภารกิจของตนเองให้
เข้าสู่ระบบการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ครบวงจร ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ
ให้ ยุ ติ บ ทบาทของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นตาม
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการดำ�เนินการในระยะต่อไป

ที่มา กระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

