สารบัญ
หน้า
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ์
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง.....................................................
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร………………………..………………………………………………..………….…………………….
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.............................................
ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ.......................................................................................................
ข้อมูลทั่วไป........................................................................................................................................
ชื่อประเด็น : มาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).............................................................................
วัตถุประสงค์ของประเด็น...............................................................................................................
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล
กับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบายที่สาคัญ.......................................................................
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...........................................................................
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)..................................................................................
การประเมินการทางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)...........................................
การประเมินการทางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)......................................................
สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ..........................
ข้อดี...............................................................................................................................................
ข้อบกพร่อง............................................................................................................................. .......
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.......................................................................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง.....................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ.............................................................................
สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life)..............
ประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง...............................................................................
ข้อมูลทั่วไป........................................................................................................................................
ชื่อประเด็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)................................................................................
วัตถุประสงค์ของประเด็น...............................................................................................................
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล
กับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบายที่สาคัญ.......................................................................

(1)

1
2
8
9
9
9
9
9
9
10
11
17
17
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20

หน้า
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...........................................................................
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)..................................................................................
การประเมินการทางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)...........................................
การประเมินการทางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)......................................................
สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ.........................
ข้อดี................................................................................................................................................
ข้อบกพร่อง............................................................................................................................. .......
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....................................................................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง....................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ............................................................................
สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life).............
ส่วนที่ 3 การลงนามรับรองรายงาน.........................................................................................................
รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงการคลัง..............................................................................................................................
ส่วนที่ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี...................................................................
ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
โครงการ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด...........................................................
ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม............
ส่วนที่ 2 กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563........................................................................................................
การประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.......................................................
การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ณ กรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.......................................................................
ภาคผนวก ก แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.........
หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร. (ค.ต.ป.) 1201/1030 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
การรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563...........................................................................................................................

(2)

20
21
22
29
32
32
32
32
32
32
32
34
36
37
38
40
43
44
46
47

48

หน้า
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง.................. 66
คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1737/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562....................... 67

(3)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ์
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กาหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จานวน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ และประเด็นการตรวจสอบจาก
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง)
ได้คัดเลือกประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ : มาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง :
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาข้อคิดเห็น ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาให้ได้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นภาครัฐให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของมาตรการ
ด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
เพื่อให้ระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพื่อนาไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผล
การดาเนินงานได้ ดังนี้
1. ประเด็นการตรวจสอบอิสระ : มาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล
1.1.1 เพื่อให้ทราบว่าการดาเนิ น มาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.2 เพื่อสนับสนุน แก้ไขปัญหา และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการ
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
1.2 ผลการตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท)
1.2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชี พอิสระ ที่มี
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

4
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 16 ล้านคน) ได้รับเงินชดเชยราย4ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
หรือการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก จานวน
5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
1.2.2 วิธีการดาเนินงาน
1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 22 เมษายน 2563
2) ระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนกับฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
แนวทางและวิธีดาเนินการที่กระทรวงการคลังกาหนด
3) ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิชดเชยรายได้โดยจะได้รับแจ้ง
ผลการตรวจสอบสิทธิผ่าน SMS และรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน –
มิถุนายน 2563) แก่ผู้ได้รับสิทธิ (หนึ่งหมายเลขประจาตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ)
4) ผู้ได้รับสิทธิชดเชยรายได้จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ที่ระบุไว้
ในการลงทะเบียน หรือบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (คัดกรอง) กระทรวงการคลังได้เพิ่มช่องทางให้ผู้มีความ
ประสงค์ขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้มอบหมายให้ผู้พิทักษ์สิทธิจานวนกว่า
23,000 คน สับ เปลี่ย นลงพื้นที่เพื่อยื นยั นตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ผู้ ขอทบทวนสิ ทธิ
ลงทะเบียนไว้
1.2.3 แหล่งเงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ และเงินกู้จานวน 240,000 ล้านบาท
1.2.4 ผลการดาเนินการ

1.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
1.3.1 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง
1) ควรมีการจัดทาคู่มือ หรือการถอดบทเรียน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อให้ทราบกระบวนการทางานเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกัน
ในอนาคต
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2) การวางระบบการทางานในการดาเนินมาตรการในอนาคต ส่วนราชการผู้รับผิดชอบควรมีการ
วางระบบการทางาน และกาหนดแผนการทางานในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจมาตรการ ด้านช่องทางในการติดต่อสอบถามและร้องเรียน ด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน/ผู้ประกอบการ
มีความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงมาตรการ ตลอดจนลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3) เห็นควรมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทาหน้าที่ดูแลคลังข้อมูล (Big Data) ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ข้อมูลข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น เพื่อทาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สาหรับเป็นฐานข้อมูลหลักของภาครัฐต่อไป
1.3.2 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
การบริหารจัดการข้อมูลของมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ โดยผลการดาเนินงาน
ทาให้ได้ข้อมูลผู้รับสิทธิถึง 15.3 ล้านคน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (Big Data)
ที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบ เช่น ข้อ มูล ผู้มีบัตรสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ ข้อ มูล ผู้เ สีย ภาษีเ งินได้ข องกรมสรรพากร
ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญและผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ดังนั้ น การบริหาร
จัดการข้อมูล (Big Data) ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการเชื่อมโยงข้อมูล ในปัจจุบัน
และอนาคต จึ งเห็ นควรให้ส่ ว นราชการต่างๆ ที่มีคลั งข้อมูล (Big Data) ภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเชื่อมโยงคลังข้อมูล (Big Data) ระหว่างกัน เพื่อนาไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป
1.4 สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (better Life)
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินมาตรการ ได้ดังนี้
1.4.1 การตรวจสอบและประเมินผลทาให้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินมาตรการ และนา
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทุกภาคส่วน
1.4.2 สามารถน าผลการตรวจสอบและประเมิ นผลไปปรับ ปรุง มาตรการให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ประชาชนมีความเชื่อมั่น รวมทั้งสามารถนาไปจัดทาเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ หรือการถอดบทเรียน
เพื่อรับมือเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคอุบัติที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกันในอนาคต โดยมีแผนการดูแล
และเยียวยาประชาชนสาหรับสภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อไป
2. ประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ด้วยระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล
2.1.1 เพื่อส่งเสริมการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ซึ่งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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2.1.2 เพื่อรับ ทราบข้อมูล ผลการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
พร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
2.1.3 เพื่อกระตุ้น ให้ มีการพัฒ นาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้ เข้าสู่ การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพื่อนาไปสู่สังคม
ไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
2.2 ผลการตรวจสอบและประเมินผล
2.2.1 ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
1) การจ่ายเงิน ปัจจุบันเป็นการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง เช่น
ผู้รับเงินไม่มีบัญชีธนาคารอาจจะมีการจ่ายเงินสดโดยบันทึกเหตุผลความจาเป็นให้ชัดเจน เป็นต้น
2) การรับเงิน ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National
e-Payment) ในภาพรวมของกรมจัดเก็บรายได้ในสังกัดกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร และกรมธนารักษ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) คิดเป็นร้อยละ 67.82 และมีจานวนรายการที่จัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
คิดเป็นร้อยละ 55.03 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการรับชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
คิดเป็นร้อยละ 59.93 และมีจานวนรายการที่จัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) คิดเป็นร้อยละ
45.41 ตามลาดับ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ช่องทางการจัดเก็บรายได้
จานวนเงิน จานวนรายการ จานวนเงิน จานวนรายการ
1. รับชาระด้วยเงินสด บัตรภาษี และเช็ค
40.07
54.59
32.18
44.97
2. รับชาระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
59.93
45.41
67.82
55.03
รวมทั้งสิ้น
100
100
100
100

2.2.2 ช่องทางการชาระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการในปัจจุบันมีหลายช่องทาง ประกอบด้วย
1) ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น QR Code และ Internet Banking เป็นต้น
2) เครื่อง EDC เช่น บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรเงินสด เป็นต้น
3) Bill Payment
4) ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น Mobile Apps เป็นต้น
5) ตัดเงินจากบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง
2.2.3 ช่องทางการชาระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้มากที่สุด
1) กรมสรรพสามิต : ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น QR Code และ Internet Banking เป็นต้น
2) กรมศุลกากร : ตัดเงินจากบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง
3) กรมสรรพากร : Bill Payment
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ มีการรับชาระรายได้ด้วยเงินสด บัตรภาษี และเช็คมากที่สุด เนื่องจาก
ประสบปัญหาเรื่องความพร้อมและการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เช่าที่ราชพัสดุ ทาให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุบางกลุ่ม
ยังไม่สามารถชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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2.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3.1 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง
1) การลดการใช้แคชเชียร์เช็คเพื่อชาระค่าภาษี
กรมสรรพากร กรมศุล กากร กรมสรรพสามิต ควรผลั กดันให้ ผู้ ประกอบการลดการใช้
แคชเชียร์เช็คเพื่อชาระค่าภาษี โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยอาจมีมาตรการ
จูงใจ หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การเลื่อนเวลาการชาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ชาระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2) บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร
จากเดิม ที่ใช้บัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินการ
ให้แก่ผู้ประกอบการและเป็นการลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากรในการจัดพิมพ์และเก็บรักษาบัตรภาษี
2.3.2 การให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
เนื่องจากระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ได้ดาเนินการ
เป็นผลสาเร็จเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดาเนินการรับเงินและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อันเป็นการลดการใช้เงินสด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ด้วย
2.4 สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life)
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การดาเนินงาน ได้ดังนี้
2.4.1 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ทาให้ภาครัฐบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของประเทศ
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน โปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่าย และประชาชนสามารถตรวจสอบได้
2.4.2 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่ งผลให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อให้ระบบงาน
มีความทันสมัย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
2.4.3 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) ให้ทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ 2
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อประเด็น (Issue)
มาตรการด้า นการคลัง เพื ่อ ดูแ ลและเยีย วยาผลกระทบจาก การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อ ดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อสนับสนุน แก้ไขปัญหา และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการ
รวมทัง้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
1.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผลกับแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมายและนโยบายสาคัญ
ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue)
และประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านที่ 1 ขจัดความยากจน
ด้านที่ 2 ขจัดความอดอยาก
ด้านที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
นโยบายรัฐบาล
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 1 แก้ไขปัญหาการดารงชีวิตของประชาชน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ด้านที่ 4 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนงานบูรณาการ
ภายใต้การบูรณาการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และ
หน่ วยงานภายนอก ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันตรวจสอบ (วันที่ 30 กันยายน 2563) ภาพรวมของมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีผ ลการดาเนินมาตรการแล้ว เสร็จ
ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางแสดงแผนและผลการดาเนินมาตรการ ต่อไปนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนและผลการดาเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อมาตรการ

แผนและผลการดาเนิน
งบประมาณและผลการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการ (ระยะเวลา)
ของมาตรการ (บาท)
แผนการ
ผลการ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละของ
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ
(ณ วันตรวจสอบ) การเบิกจ่าย

มาตรการด้านการคลัง
-มาตรการชดเชยรายได้แ ก่ล ูก จ้า งของ 24 -30 มี.ค. แล้วเสร็จ
สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือ
2563
ผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาด ขยายระยะเวลา
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ถึง 30 ก.ย. 2563
รวมทั้งสิ้น

240,000

229,583.94

95.66

240,000

229,583.94

95.66

2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในภาพรวมของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง ด้านการประเมิน
ความเสี่ยงของมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 ความเสี่ยงจากการกาหนดนโยบาย
 ความเสี่ยงจากการบริหารงาน
 ความเสี่ยงจากการนานโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 ความเสี ่ ย งจากความสามารถในการปรั บ ตั ว
ตามการเปลี่ยนนโยบาย

ข้อค้นพบ
-การกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ของมาตรการเป็ นไปตามที่ กระทรวงการคลั ง
นาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ดาเนินการ เมื่อวันที่ 10, 24, 31 มี.ค.
และ 28 เม.ย. 2563
-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า

2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ปิิบัติการ
(Operational Risk)
 ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการปฏิบั ติงานของบุคลากร/ -ขั้ นตอนของมาตรการก าหนดให้ มี การด าเนิ นการ
อัตรากาลัง (People Risk)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะเป็น
 ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากกระบวนการท างานขั้ นตอน ผู้นาข้อมูลเข้าระบบ
การปฏิบัติงาน (Process Risk)
-การตรวจสอบข้อมูลภายใต้มาตรการดาเนินการ
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ โดยหน่ ว ยงานและองค์ ก รที ่ ม ี อ านาจหน้ า ที่
ปฏิบัติงาน (Technology Risk)
ในการจั ดเก็ บข้ อมู ลต่ างๆ ตามกฎหมายผ่ านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนหรือ
ปลอมแปลงข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ และทาให้เกิด
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการดาเนินการได้
-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 ความเสี่ยงจากงบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่าย -สามารถด าเนิ น มาตรการให้ แล้ วเสร็ จ ภายใต้
งบประมาณ
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก -ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
ที่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ
 ความเสี่ ย งด้ า นศั ก ยภาพด้ า นการเงิ น

ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง
-

-

-
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การประเมินความเสี่ยง

ข้อค้นพบ

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
(Compliance Risk)
 ความเสี่ยงที่ เกิดจากการขัดข้องในการดาเนินงาน -การด าเนิ น การเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการมี ความสอดคล้ องกั บแผนงานฟื้ นฟู
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้พ ระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่ให้ดาเนินการโดยใช้
เงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้
-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
5) อื่นๆ (ถ้ามี)
-

ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง
-

-

2.2 การประเมินผลการทางานหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
2.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต
1) ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้
เป้าหมายของการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
การเยียวยากลุ่มเป้าหมายในช่วงที่สถานประกอบการ กลุ่ มเป้ าหมายผู้ เข้ าข่ ายได้ รั บ กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินชดเชยรายได้
หยุ ด ประกอบกิ จ การหรื อ มี ร ายได้ ล ดลงในช่ ว ง สิทธิตามมาตรการ ได้รับเงิน ให้ แก่ ผู้ ได้ รั บสิ ทธิ จ านวน 5,000 บาท
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน สาเร็จ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นเวลา 3 เดือน
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จ : ในภาพรวมของ
 ดีมาก = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป
การด าเนิ น มาตรการบรรลุ เ ป้ า หมาย
 ดี
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80
ของการดาเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต
 พอใช้ = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70
มีผลให้ความสาเร็จอยู่ในระดับ ดีมาก


ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60

2) การดาเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดาเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลา
ดาเนินงานจริง
การดาเนินงาน
ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนด
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
การแก้ไขแผน ตามการแก้ไขแผน

1) เปิด ให้ป ระชาชนลงทะเบีย นเข้า ร่ว มมาตรการผ่าน
22 เม.ย. 2563
เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
(28 มี.ค. – 22 เม.ย. 2563)

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
30 มิ.ย. 2563
ของประชาชนที่มาลงทะเบียน
(เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2563)

3) ผู้ได้รับสิทธิได้รับการชดเชยรายได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน
30 มิ.ย. 2563
(8 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563)
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(กิจกรรมและระยะเวลา)
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การดาเนินงาน
ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนด
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
การแก้ไขแผน ตามการแก้ไขแผน

4) การดาเนินการโอนเงินซ้า (Retry) ให้กับ ผู้ได้รับสิทธิ
30 ก.ย. 2563
แต่โอนเงินไม่สาเร็จบางกลุ่ม
(เดือน ก.ค. – ก.ย. 2563)
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(กิจกรรมและระยะเวลา)

เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ดีมาก = ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
 ดี
= ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน
 พอใช้ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข
 ควรปรับปรุง = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่แก้ไข


ระดับความสาเร็จ : การดาเนิน
มาตรการแล้ ว เสร็ จ ตาม
กาหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไข
แผนและสัญญา มีความสาเร็จ
อยู่ในระดับ ดี

2.2.2 ประสิทธิผล (Effectiveness): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์
1) ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ การจ่ า ยเงิ น ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต าม การจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการตามเป้าหมาย 16 ล้านคน 15.3 ล้านคน เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
(COVID-19) ได้แก่ กลุ่มแรงงาน/ลูกจ้าง ผู้ประกอบ ภายใต้ ว งเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 2.29 แสนล้านบาท และดาเนินการ
อาชีพอิสระ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ให้ได้รับ จัดสรร จานวน 2.4 แสนล้านบาท แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563
ความช่ ว ยเหลื อ ตามจ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ และดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กระทรวงการคลังกาหนด ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ วันที่ 30 ก.ย. 2563
จั ดสรร โดยสามารถด าเนิ นการแล้ วเสร็ จภายใน
กาหนด
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จ : การดาเนินมาตรการ
 ดีมาก
= สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 81 ขึ้นไป
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และ
 ดี
= สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80
เป็นไปตามตัวชี้วัด มีความสาเร็จอยู่ใน
 พอใช้
= สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70
ระดับ ดีมาก


ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60

2) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดาเนินมาตรการ และการใช้ประโยชน์จากมาตรการ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากมาตรการแล้วเสร็จ (Side Effect)
ผลกระทบ


ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ








ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ
ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถขยายตัวได้ในช่วงวิกฤต
ผลการด าเนิ นมาตรการคาดว่ าจะสามารถสนับสนุนการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยใน
อนาคตได้
ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ ตามมาตรการ ได้ รับสิทธิต ามมาตรการรายได้
ได้รับเงิน ชดเชยรายได้ และก่อให้เ กิ ดการนาไปใช้เพื่อการบริโภค
สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางสังคมและการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ
 ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม  ช่วยลดปัญ หาทางสัง คมและการเข้าถึง สาธารณู ปโภคที่จาเป็น ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการขาดรายได้ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชี พอิสระ หรื อผู้ได้ รับผลกระทบฯ เช่น การค้าง
ชาระค่าน้าค่าไฟ การลักเล็กขโมยน้อย และปัญหาความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ผลกระทบด้านเทคโนโลยี
 เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงก่อให้เกิด
การปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
 ผลกระทบด้านประชาชน
 เป็นการช่วยเหลือเยียวยาด้านรายได้ให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิตในช่วงที่สถานประกอบการ
หยุดประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ลดลง
 ผลกระทบด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ/
บุคลากร
ผลกระทบ

2.2.3 ความโปร่งใส (Transparency): ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงได้
ระดับความโปร่งใส
ในการดาเนิน
ข้อค้นพบ
รายละเอียดตามข้อค้นพบ
มาตรการ
 1) การเปิ ด เผย  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมาตรการ ได้แก่
ข้อมูล
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
 การส่ง SMS แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสา รในเว็ บ ไซต์
 มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร www.เราไม่ ทิ้ ง กั น .com, www.fpo.com
และ www.mof.com
 การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน social media ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2) การปฏิบัติงาน  มีการกาหนดแผนงาน วิธีการดาเนินงาน หรือมีคู่มือ  การดาเนินมาตรการเป็นไปตามขั้นตอนและ
เป็นไปตาม
หรือกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน
แผนงานที่กาหนดไว้
แผนงาน
 มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
วิธีการ หรือ  มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีก ารไว้
มาตรฐานที่
อย่างเหมาะสม
กาหนด
 การดาเนินมาตรการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ก า ร ติ ด ต า ม  มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการ  มีก ารตรวจสอบข้อ มูล ภายใต้ม าตรการ
ตรวจสอบและ
ตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
โดยหน่วยงานและองค์กรที่มีอานาจหน้า ที่
รายงานผล  มีการตรวจสอบการดาเนินมาตรการ มีการติดตาม/ ในการจัด เก็บ ข้อ มูล ต่า งๆ ตามกฎหมาย
ตรวจสอบการรั บบริ การหรื อการใช้ ประโยชน์ ของ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
มาตรการหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่
 มีกลไกการรายงานผลการดาเนินมาตรการต่อผู้บริหาร  การตรวจสอบการดาเนินการข้างต้น ช่วยป้องกัน
 มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดาเนินงาน ไม่ให้มีการบิดเบือนหรือปลอมแปลงข้อมู ล
ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและ โดยเจ้าหน้าที่และทาให้สามารถตรวจสอบ
ใช้งานได้จริง
การดาเนินการได้
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ระดับความโปร่งใส
ในการดาเนิน
ข้อค้นพบ
รายละเอียดตามข้อค้นพบ
มาตรการ
4) มี กลไกจั ดการ  มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงาน การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการดาเนินงาน
และปัญหาการทุจริตระหว่างดาเนินมาตรการ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ได้แก่
และการทุ จริ ต  มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการ  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามสถานที่ที่กระทรวง
หรือการใช้ประโยชน์หลังดาเนินมาตรการแล้วเสร็จ การคลังจัดให้
อย่างเหมาะสม
 มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/  เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม
www.fpo.go.th และไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
 มี กลไกการแจ้ งผลการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนไปยั ง ของส่วนราชการ เป็นต้น
ผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอื่นๆ
ไม่มี
2.2.4 การมีส่วนร่ วม (Participation) : ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยและประชาชนมีส่ วนในการรับรู้ รับทราบ
เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการมาตรการ ตามข้อ 2) ดังนี้
 มีส่วนร่วมในการดาเนินการมาตรการ
-การเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้
-การร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลในการ
ดาเนินมาตรการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เป็นต้น
 ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการมาตรการ
2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดาเนินการมาตรการ
ระดับการมีส่วนร่วม

ข้อค้นพบ

ระบุรายละเอียดตามข้อค้นพบ

 1) การให้ ข้ อมู ล  มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารก่ อ นเริ่ ม ดาเนิ น มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมาตรการ
ข่าวสาร
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
ได้แก่
(To Inform)  มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารก่ อ นเริ่ ม ดาเนิ น มาตรการ  การส่ง SMS แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดาเนินมาตรการแล้วเสร็จ www.เราไม่ทิ้งกัน.com,
www.fpo.com และ www.mof.com
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล  การเผยแพร่ ข่ า วสารผ่ า น social
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการได้มากกว่า 1 ช่องทาง media ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2) การปรึ ก ษา-  เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ประชาชนได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  การเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับ
หารือ
ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดาเนินมาตรการ
สิทธิสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้
(To Consult)  เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ประชาชนได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดาเนิน
ข้อเท็จจริง ระหว่างดาเนินมาตรการ
มาตรการ โดยการร่วมมือระหว่าง
 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ประชาชนได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ข้อเท็จจริง หลังดาเนินมาตรการแล้วเสร็จ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
 นาประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
เป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดาเนินมาตรการ
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ระดับการมีส่วนร่วม

ข้อค้นพบ

ระบุรายละเอียดตามข้อค้นพบ

 3) ก า ร เ ข้ า ม า  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
มี บ ท บ า ท /
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย
การเชื่ อมโยง/  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
การเกี่ ยวข้อ ง
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและ
(To Involve)
วิธีการปฏิบัติงาน
 จั ด กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ในลั ก ษณะกลุ่ ม เพื่ อ ให้ กลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย/ประชาชน
มาร่ วมพู ดคุ ย แลกเปลี่ ยนความเห็ นภายในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน
 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ

-

 4) การร่วมมือ  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคี
(To Collaborate)
ในการดาเนินกิจกรรมมาตรการภาครัฐ
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาท
ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
 นาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินใจมากทีส่ ุดเท่าที่ทาได้
 จัดให้มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

-

2.2.5 ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
1) การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
การตอบสนอง/สนับสนุน
ของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มเป้าหมายได้รับการเยียวยาด้านรายได้ในช่วงที่สถานประกอบการ
หยุดประกอบกิจการหรือมีรายได้ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ยุทธศาสตร์ชาติ
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 นโยบายรัฐบาล
 ภายใต้นโยบายรัฐบาล
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 1 แก้ไขปัญหาการดารงชีวิตของประชาชน
 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ  ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ด้านที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ยุทธศาสตร์กระทรวง
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ด้านที่ 4 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ด้านที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า และส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ความต้องการของประชาชน

ระบุตามคาอธิบาย


ระดับการตอบสนอง
ดี ดี พอ ควร
มาก
ใช้ ปรับ
ปรุง
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เกณฑ์ระดับความเหมาะสม


ดีมาก

หมายถึง



ดี

หมายถึง



พอใช้

หมายถึง



ควรปรับปรุง หมายถึง

ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้อย่างดีมาก สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ผลผลิตสามารถตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับดี สามารถขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างพอใช้
ผลผลิ ต ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ / นโยบายที่ ส อดคล้ อ งหรื อ ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้

2) ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการบารุงรักษาจากเดิม
การใช้ประโยชน์ แผนการพัฒนา
ตรงตาม
ผลผลิต/แผนการ
วัตถุประสงค์ บารุงรักษาจากเดิม

ผลผลิต

ใช่


ดาเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้แก่
ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการแล้วเสร็จ
เป็นเงิน 2.29 แสนล้านบาท จากวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร จานวน 2.4 แสนล้านบาท



ไม่ใช่

มี

ไม่มี


ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
จากผลผลิตในปัจจุบัน
ระดับ
ข้อค้นพบ
ความเหมาะสม
ดีมาก  สามารถจ่ายเงินชดเชยรายได้
ให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต ามวั ต ถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถ
เบิกจ่ายเงินอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาพรวม ภาพรวมของการด าเนิ น งาน
ผู้ได้รับสิทธิมีการใช้ประโยชน์
จากเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
มีความเหมาะสมในระดับ ดีมาก

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม


ดีมาก

หมายถึง



ดี

หมายถึง



พอใช้

หมายถึง



ควรปรับปรุง หมายถึง

ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบารุงรักษา โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบารุงรักษา โดยพบข้อบกพร่องเล็กน้อย
ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตหลายประการ
ผลผลิตจากการดาเนินงานไม่คงอยู่ในปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ในอดีต พบว่ามีข้อบกพร่องและหรือมีข้อสังเกต
อย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง
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2.3 การประเมินการทางานตามหลัก วงจรคุณภาพ (PDCA cycle): การวางแผน การปฏิบัติ ติดตาม
และการดาเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ประเด็น
1) การวางแผน (Plan)
 การกาหนดแผนงานดาเนินงาน
 การกาหนดวิธีการดาเนินงาน และมอบหมายความ
รับผิดชอบ
 การกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการและเป้าหมาย
 อื่นๆ
2) การนาไปสู่การปฏิบัติ (Do)
 การดาเนินงานตามแผนงาน
 การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
 การให้ความรู้
3) การติดตาม (Check)
 การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานมาตรการตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 การมีกลไกการตรวจสอบ
 การสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
4) การดาเนินการ (Act)
 การวิเคราะห์ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
 การรายงานผล
 การจัดทาแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง



-ผู้ดาเนินมาตรการมีการกาหนดแผนการดาเนินงาน
และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการตามวิธีการที่กาหนด



-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินมาตรการ
ตามแผนที่กาหนดได้



-ผู้ดาเนินมาตรการได้ รายงานผลการดาเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกลั่นกรอง
การกู้เงินฯ รับทราบ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
ตามข้อกาหนดในมาตรา 8 (2) แห่งพระราชกาหนดฯ
-ผู้ดาเนินมาตรการอยู่ระหว่างการจัดทารายงาน
ผลสาเร็จของการดาเนินมาตรการเพื่อรายงาน
ต่อ คณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้
ตามพระราชกาหนดฯ



3. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในภาพรวมของการดาเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการดาเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 และนโยบายรัฐ บาล ฯลฯ กระทรวงการคลัง
โดยสานัก งานเศรษฐกิจ การคลัง ทาหน้าที่เ ป็นผู้ขับเคลื่อนมาตรการร่ว มกับหน่ว ยงานต่า งๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
ซึ่งในการสอบทานการดาเนินมาตรการ มีทั้งข้อดีและข้อที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อดี ในภาพรวม มาตรการมีข้อดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
3.1.1 ระยะสั้น
1) สามารถช่ว ยเหลือเยีย วยาด้านรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่สถานประกอบการหยุด โดยแรงงงาน/ลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบฯ ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อใช้เบื้องต้นในการดารงชีวิต
2) ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จาเป็น เนื่องจากการขาดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และครอบครัว ที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ
3) ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถขยายตัวได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) ช่วยลดปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
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3.1.2 ระยะยาว
1) ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขซึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมได้ในอนาคต
2) ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้
3) คาดว่าการดาเนินมาตรการจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ รวมทั้งบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้
3.2 ข้อบกพร่อง ที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง
ในภาพรวมมาตรการมีข้อที่เห็นควรพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ในปัจจุบัน
ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายใต้มาตรการยังไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน
4. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4.1 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง
4.1.1 ควรมีการจัดทาคู่มือ หรือการถอดบทเรียน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อให้ทราบกระบวนการทางานเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกัน
ในอนาคต
4.1.2 การวางระบบการทางาน ในการดาเนินมาตรการในอนาคต ส่วนราชการผู้รับผิดชอบควรมีการ
วางระบบการทางาน และกาหนดแผนการทางานในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจมาตรการ ด้านช่องทางในการติดต่อสอบถามและร้องเรียน ด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน/
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงมาตรการ ตลอดจนลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.1.3 เห็นควรมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทาหน้าที่ดูแลคลังข้อมูล (Big Data) ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลั ง เช่ น ข้อมู ล ผู้ มีบั ตรสวัส ดิก ารแห่ ง รัฐ ข้อ มูล ผู้ เสี ยภาษีเงิ นได้ของกรมสรรพากร ข้อมู ล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น เพื่อทาการเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สาหรับเป็นฐานข้อมูลหลักของภาครัฐต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
การบริหารจัดการข้อมูลของมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ โดยผลการดาเนินงานทาให้ได้
ข้อมูลผู้รับสิทธิถึง 15.3 ล้านคน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (Big Data) ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ข้อมูลข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ผู้รับบานาญและผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)
ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรให้
ส่วนราชการต่างๆ ที่มีคลังข้อมูล (Big Data) ภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเชื่อมโยงคลังข้อมูล (Big Data) ระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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5. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (better Life)
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดาเนินมาตรการ ได้ดังนี้
5.1 การตรวจสอบและประเมินผลทาให้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินมาตรการ และนาข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทุกภาคส่วน
5.2 สามารถนาผลการตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชาชนมีความเชื่อมั่น รวมทั้งสามารถนาไปจัดทาเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ หรือการถอดบทเรียน เพื่อรับมือ
เหตุการณ์เกี่ยวกับโรคอุบัติที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกันในอนาคต โดยมีแผนการดูแล และเยียวยา
ประชาชนสาหรับสภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อไป
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ประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อประเด็น (Issue)
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้ ด้ ว ยระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( National
e-Payment)
1.2 วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อส่งเสริมการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
1.2.2 เพื่อรับทราบข้อมูล ผลการรับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
พร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1.2.3 เพื่อกระตุ้น ให้มีการพัฒ นาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้ เข้าสู่ การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพื่อนาไปสู่
สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
1.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผลกับแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมายและนโยบายสาคัญ
ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ
และประเมินผล

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 6
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน ด้านที่ 3
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ด้านที่ 6
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
นโยบายรัฐบาล
-นโยบายหลัก 12 ด้าน
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
แผนงานบูรณาการ

ด้านที่ 9

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สร้ างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม

ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
เรื่องที่ 10 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ
การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้
ณ วัน ตรวจสอบ (วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563) ภาพรวมของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วย
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) มีผลการดาเนินงานดังปรากฏรายละเอียด
ต่อไปนี้
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2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในภาพรวมของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง ด้านการ
ประเมินความเสี่ย งของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง

ข้อค้นพบ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 ความเสี่ยงจากการกาหนดนโยบาย
-มีนโยบายสนับสนุนการยื่นแบบและ
 ความเสี่ยงจากการบริหารงาน
ชาระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ความเสี่ยงจากการนานโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับตัวตาม
การเปลี่ยนนโยบาย

ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง
-ดาเนินการประชาสัมพันธ์และให้
เจ้ า หน้ า ที่ แ นะน าให้ ผู้ เ สี ย ภาษี
เข้าใจวิธีการและประโยชน์ของการ
ยื่นแบบและชาระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ปิิบัติการ
(Operational Risk)
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร/ -สั ญญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ส ม่ าเสมอ/ 1. ประสานกั บธนาคาร/ผู้ ให้ บริ การ
อัตรากาลัง (People Risk)
ระบบของธนาคารไม่เสถียร
Gateway เพื่อแจ้งปัญหาและ
 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทางาน/ขั้นตอน -ธนาคาร/ตัวแทนรับชาระเงินยังมีไม่
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (Process Risk)
เพียงพอ
2. เชิ ญ ชวนธนาคารให้ เ ข้ า ร่ ว ม
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ -ผู้ ป ระกอบการบางกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ รั บ
โครงการ Bill Payment เพิ่ม
ปฏิบัติงาน (technology Risk)
ความสะดวกในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มากขึ้น
3. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ใ ห้
ผู้ประกอบการเข้าใจการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 ความเสี่ยงจากงบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่าย -การช าระเงิ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต ผ่ า น -ขอความอนุเคราะห์ธนาคารในการ
งบประมาณ
ธนาคารยังมีค่าธรรมเนียม
พิจารณาลดค่าธรรมเนียม
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
ที่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ
 ความเสี่ยงด้านศักยภาพด้านการเงิน
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
(Compliance Risk)
 ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการขั ดข้ องในการดาเนินงาน -ในส่ วนของผู้ ประกอบการ ธนาคารที่ เข้ า -ประสานงานกับผู้ประกอบการอย่าง
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ร่วมโครงการ ไม่ รองรับผู้ประกอบการ ใกล้ชิด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
บางกลุ่ม เช่น กรณีระบบของธนาคาร
ไม่รองรับการอนุ มัติได้ หลายคนตาม
เงื่อนไขที่บริษัทต้องการ เป็นต้น
5) อื่นๆ
-ประชาชนและผู้ประกอบการยังสะดวก -เน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น จัดฝึกอบรม
กับการชาระเงินสดมากกว่า
แนะน า หรื อสร้ างแนวทางให้
-ผู้ประกอบการ/ประชาชนส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการ/ประชาชนได้คุ้นเคย
ที่มาชาระภาษีมีอายุมาก อาจไม่คุ้นเคย กับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น
การปรั บ ตั ว ในการช าระเงิ น ด้ ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2.2 การประเมินการทางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
2.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต
1) ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดาเนินงานตามที่ได้
กาหนดไว้
เป้าหมายของการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
กรมธนารักษ์
-จานวนผู้เช่าที่ชาระเงินค่าเช่าทาง -ร้อยละ 80 ของผู้เช่าที่ชาระเงินค่าเช่า
อิ เ ล็ กทร อนิ ก ส์ ( e-Payment) ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment)
เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ เ ช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ เปรียบเทียบกับผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งหมด
ทั้งหมด
กรมศุลกากร
-มี ร ะบบการรั บ ช าระเงิ น ที่ เ ป็ น -ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว ต่อกระบวนการชาระภาษี
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี
ที่ขยายวงกว้างขึ้นในปัจจุบันและ
เป็นการอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ
-ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จ- -การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการ
รับเงินได้เอง ณ สถานประกอบการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของใบเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี และใช้แสดง รับเงินที่ชาระผ่านระบบ e-Payment
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามกฎหมาย

กรมสรรพสามิต
-แจ้ ง เวี ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ผู้ บ ริ ห าร
เห็นชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
กรมสรรพากร
-จ านวนผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ช าระผ่ า น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
-จานวนผู้เช่าที่ชาระเงินค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
คิดเป็นร้อยละ 89.43
-ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการใช้บริการ
ชาระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับชาระ
(Bill Payment)
1. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ผู้ ป ระกอบการต่ อ การใช้ บ ริ ก ารช าระภาษี
อากรผ่ า นระบบธนาคาร/ตั ว แทนรั บ ช าระ
(Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 81.80
2. ผู้ประกอบการยังคงใช้การใช้บริการชาระภาษี
อากรผ่ า นระบบธนาคาร/ตั ว แทนรั บ ช าระ
(Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 84.30
3. ผู้ประกอบการแนะนาให้บุคคลอื่นใช้บริการ
ชาระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับ
ชาระ (Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 86.90
-จากสถิติการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการ
ที่ชาระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับชาระ
(Bill Payment) พบว่า ผู้ป ระกอบการพิม พ์
ใบเสร็จรับเงิน คิดเป็นร้อยละ 99.99

-ออกประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ -ออกแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกีย่ วข้องถือปฏิบัติ
ที่มีผลบังคับใช้ จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

-ฐานจ านวนผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ช าระผ่ า น -มีผู้เสียภาษีที่ชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ น้อยกว่าปี ที่ 11,014,651 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.47
ผ่านมา
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จ : ในภาพรวมของการดาเนิน
 ดีมาก = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป
โครงการบรรลุเ ป้า หมายตามตัว ชี้วัด ผลผลิต
 ดี
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80
มีผลให้ระดับความสาเร็จอยู่ในระดับ ดีมาก



พอใช้ = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70
ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
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2) การดาเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดาเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลา
ดาเนินงานจริง
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(กิจกรรมและระยะเวลา)
กรมธนารักษ์
1) ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าที่ครบกาหนดชาระค่าเช่า
และอัตราค่าเช่าตามเงื่อนไขการเช่า
2) พิมพ์ และจัดส่งใบแจ้งการชาระเงิน
3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชาระค่าเช่า
ที่ราชพัสดุผ่านระบบ e-Payment
4) จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เช่าที่ชาระค่าที่ราชพัสดุ
ผ่านระบบ e-Payment
5) รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เสนออธิบดีกรมธนารักษ์/ผู้อานวยการกอง
บริห ารที่ร าชพัสดุ ผ่า นระบบ e-Payment
ตามรายละเอียด ดังนี้
-จานวนผู้เช่าที่ชาระค่า เช่าที่ราชพัสดุผ่าน
ระบบ e-Payment รอบ 6 เดือน
(เดือน ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)
-จานวนผู้เ ช่ าที่ ชาระค่า เช่ า ที่ร าชพั ส ดุผ่ า น
ระบบ e-Payment รอบ 11 เดือน
(เดือน ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563)
กรมศุลกากร
1) จัดประชุมผู้ประกอบการที่มีการชาระด้วย
แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค ที่ มี ป ริ ม าณสู งสุ ด ตามล าดั บ
เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
การรับชาระผ่านระบบ Bill Payment
2) จัดทาสื่อประชาสัมพั นธ์การรับ ชาระผ่า น
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ จั ด ส่ งให้ ห น่ ว ย
จัดเก็บรายได้ต่างๆ ทั่วประเทศ นาไปติดตั้ง
ที่บริเวณจุดบริการรับชาระของหน่วยงาน
3) ต่อยอดการให้บริการโดยเชิญชวนธนาคาร
หรือตัวแทนรับชาระต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการ
Bill Payment และลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) เพิ่มเติม
4) ศึกษาและออกแบบระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(e-Receipts Printing)
5) สรุปและประเมินผลการรับ ชาระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้บริหาร
กรมสรรพสามิต
1) รวบรวมกระบวนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางาน

ไม่มีการแก้ไขแผน

การดาเนินงาน
ระยะเวลาที่กาหนด
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามการแก้ไขแผน

-ดาเนินการทุกเดือน

-

-ดาเนินการทุกเดือน

-ดาเนินการทุกเดือน
-ดาเนินการทุกเดือน

-

-ดาเนินการทุกเดือน
-ดาเนินการทุกเดือน

-ดาเนินการทุกเดือน

-

-ดาเนินการทุกเดือน

มี.ค. 2563

-

13 มี.ค. 2563

ก.ย. 2563

-

14 ก.ย. 2563

-

พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563 -ครั้งที่ 1 6 พ.ย. 2562
-ครั้งที่ 2 17 ก.พ. 2563

-

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563

30 พ.ย. 2562

-

ม.ค. – ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

-

ม.ค. – ก.ย. 2563

4 ส.ค. 2563

-

ภายในเดือน ก.ย. 2563

14 ส.ค. 2563

ต.ค. 2562

-

ต.ค. 2562
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ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(กิจกรรมและระยะเวลา)

ไม่มีการแก้ไขแผน

การดาเนินงาน
ระยะเวลาที่กาหนด
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามการแก้ไขแผน
ธ.ค. 2562

2) จัดการประชุมบูรณาการเกี่ยวกับหน่วยงาน ต.ค. – ธ.ค. 2562
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางาน
3) วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่าง ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563
พ.ย. 2562
แนวทางการปฏิบัติงาน
4) น าเสนอร่ า งแนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563
พ.ย. 2562
การปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางานให้
ผู้บริหารเห็นชอบ
5) แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารเห็นชอบให้
ธ.ค. 2562
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรมสรรพากร
-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษียื่นแบบ
1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2563
แสดงรายการ และชาระค่าภาษีอากรผ่านระบบ
30 ก.ย. 2563
อิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก = ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในแผน
 ดี
= ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน
โดยกรมศุลกากรมีการปรับแก้แผนและสัญญา จึงมี
 พอใช้ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน ความสาเร็จอยู่ในระดับ พอใช้
ที่ได้แก้ไข
 ควรปรับปรุง = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่แก้ไข

2.2.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์
1) ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
กรมศุลกากร
-ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการเดินทาง -ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีการชาระผ่านระบบ
มาชาระเงินที่เคาน์เตอร์กรมศุลกากร
Bill Payment เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง
ที่สถานประกอบการ ทาให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละ 307 ล้านบาท
-ลดต้นทุนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร -ต้นทุนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลดลง จากการทีผ่ ู้ประกอบการชาระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเอง ส่งผลให้กรมศุลกากรสามารถ
ประหยัดต้นทุนจากการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ได้ 3.36 ล้านบาทต่อปี
กรมสรรพสามิต
-เพื่อปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางานให้มี -รายงานสรุ ป การด าเนิ น งานเสนอ กรมสรรพสามิตมีแนวปฏิบัติและแจ้ง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรมสรรพสามิตทราบ
เวี ย นให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ
จานวน 1 ฉบับ เพื่อปรับปรุงและลด
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล้ อ ง
กับแผนปฏิรูปประเทศ
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วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
กรมสรรพากร
-สนั บ สนุ น ให้ผู้ เ สี ยภาษี ที่ ใ ช้ บ ริก ารยื่น แบบ สัดส่วนการยื่นแบบและชาระภาษี
ชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับ จานวน
แบบที่มีภาษีต้องชาระทั้งหมด
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ
ดีมาก =
 ดี
=
 พอใช้
=
 ควรปรับปรุง


สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 81 ขึ้นไป
สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80
สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70
= สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
การยื่นแบบและชาระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจานวนแบบที่มีภาษี
ต้องชาระทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 71.80
ระดับความสาเร็จ : การดาเนิน การ
ส าเร็ จ ตามเป้ า ประสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด
ผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ และเกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงมี
ความสาเร็จอยู่ในระดับ ดี

2) ผลกระทบ : ผลลั พธ์ขั้ นสุ ดท้ ายที่เกิดจากการดาเนิ นการ และการใช้ ประโยชน์ จากการ
ดาเนินการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากดาเนินการ
แล้วเสร็จ (Side Effect)
ผลกระทบ


ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ



ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม



ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



ผลกระทบด้านเทคโนโลยี



ผลกระทบด้านประชาชน




ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น
ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ/

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก
ผลกระทบทางลบ
 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา  ผู้ให้บริการรับส่งเอกสารมีบทบาท
ชาระเงินที่เคาน์เตอร์กรมศุลกากร
ลดลง
 ลดความเสี่ ยงในการถือเงินสดจานวนมากของ
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ
 เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการหรื อ
ตัวแทนสามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง
 ลดข้อผิดพลาดในการนับเงินสด ลดปัญหาการ
รับธนบัตรปลอมและลดขั้นตอนในการตรวจสอบ
เอกสารของเจ้าหน้าที่รับชาระเงิน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูล
ใบเสร็จรับเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 เพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ
ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
 สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้จ่ายเงินโดยไม่ใช้
เงินสด
 ลดการพิมพ์ธนบัตร/เช็ค
 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ
 ลดกระดาษ
 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 หากมี ร ะบบการควบคุ ม ที่ ไ ม่
 ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ม าใช้ อ านวยความ
เพี ย งพอ อาจเป็ น ช่ อ งทางให้
สะดวกกับผู้เสียภาษี
เกิดการทุจริตได้
 เพิ่มโอกาสในการทาธุรกิจให้กับประชาชนมากขึ้น
 ช่วยอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ประชาชน/ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และลดต้นทุนในการเดินทางมาที่
ชาระภาษี
 การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลกระทบ
บุคลากร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก
 ข้อมูลเข้าสู่ระบบรวดเร็วขึ้น

ผลกระทบทางลบ

2.2.3 ความโปร่งใส (Transparency): ผู้รับบริการ/ผู้มีส่ วนได้เสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงได้
ระดับความโปร่งใส
ข้อค้นพบ
ในการดาเนินงาน
 1) การเปิดเผย  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน
ข้อมูล
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 2) การปฏิบัติงาน  มีการกาหนดแผนงาน วิธีการดาเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือ
เป็นไปตาม
กาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน
แผนงาน วิธีการ  มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
หรือมาตรฐาน  มี ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนงาน/วิ ธี ก ารไว้ อ ย่ า ง
ที่กาหนด
เหมาะสม
 การดาเนินงานไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3) การติ ด ตาม  มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบ
ตรวจสอบและ
ภายใน หรือการควบคุมภายใน
รายงานผล
 มีการตรวจสอบการดาเนินงาน มีการติดตาม/ตรวจสอบการรับ
บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังการดาเนินงานแล้วเสร็จ
 มีกลไกการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
 มี ร ะบบสารสนเทศในการติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง
 4) มีกลไกจัดการ  มีช่องทางรั บข้อร้ องเรียนเกี่ยวกั บปัญหาการดาเนินงานและ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ปัญหาการทุจริตระหว่างดาเนินงาน
และการทุจริต  มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ บริการหรือการ
อย่างเหมาะสม
ใช้ประโยชน์หลังการดาเนินงานแล้วเสร็จ
 มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริต
ไว้อย่างเหมาะสม
 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผูบ้ ริหารและแจ้ง
กลับยังผู้รอ้ งเรียน

ข้อค้นพบอื่นๆ
ไม่มี









ระบุรายละเอียด
ตามข้อค้นพบ
มีก ารเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสาร
การดาเนินงาน การให้บริการ และ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของส่วนราชการ
มี ก ารก าหนดแผนงาน/วิ ธี ก าร
ดาเนินงาน และกาหนดตัว ชี้วัด
ผลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด
มีระบบงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร

เปิดช่องทางรับข้อ ร้อ งเรีย นเรื่อ ง
ปัญหาการใช้บริการผ่านเว็บไซต์
และสายด่วนของส่วนราชการ
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2.2.4 การมีส่วนร่ วม (Participation): ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยและประชาชนมีส่วนในการรั บรู้ รับทราบ เข้าใจ
ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามข้อ 2) ดังนี้
 มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข่าวสาร
และการปรึกษาหารือกับส่วนราชการ รวมถึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ
 ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดาเนินงาน
ระดับการมีส่วนร่วม

ระบุรายละเอียด
ตามข้อค้นพบ
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้  มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
ช่องทางต่างๆ ของส่วนราชการ
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ เช่น เว็บไซต์ facebook เป็นต้น
ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดาเนินงานแล้วเสร็จ ให้ผู้มี ผ่าน social media
ส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก่อนเริ่มดาเนินงาน
ภาคส่ ว นต่ า งๆ เข้ า มาร่ ว มเป็ น
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง คณะกรรมการ National e-Payment
ระหว่างดาเนินงาน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ของรัฐ
หลังดาเนินงานแล้วเสร็จ
 ระหว่ า งด าเนิ น โครงการยั ง รั บ ฟั ง
นาประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็น ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว น
ห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและ
วิธีการปฏิบัติงาน
จั ด กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารใน
ลักษณะกลุ่ม เพื่อให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
และการตัดสินใจร่วมกัน
จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคี  มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการดาเนินงานภาครัฐ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบั น
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทใน การเงิน
ลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
นาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทาได้
จัดให้มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
ข้อค้นพบ

 1) การให้ ข้ อมู ล 
ข่าวสาร
(To Inform) 


 2) ก า ร ป รึ ก ษ า - 
หารือ
(To Consult) 


 3) ก า ร เ ข้ า ม า มี 
บ ท บ า ท /การ
เชื่ อ มโยง/การ 
เกี่ยวข้อง
(To Involve)



 4) การร่วมมือ

(To
Collaborate) 
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2.2.5 ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
1) การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ระดับการตอบสนอง
การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิต
ดี ดี พอ ควร
ระบุตามคาอธิบาย
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
มาก
ใช้ ปรับ
ปรุง

 ความต้องการของประชาชน
ต้องการลดภาระต้นทุน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

 ยุทธศาสตร์ชาติ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ มาตรฐานสากลและเป็ น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
 นโยบายรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) และนโยบายหลัก 12 ด้าน
ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.7.3 การส่งเสริม
การค้ าในรู ปแบบพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึง
ตลาด โดยให้มีการพัฒนาระบบรับชาระเงินให้ได้มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม เชื่ อมโยงด้ านการบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ต
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 ยุทธศาสตร์กระทรวง
 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ ริเ ริ่ม ผลั กดั นแนวคิด ระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ขึ้นตั้งแต่
ช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อพยายามผลักดันให้มีระบบรองรับการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและขยายวงกว้างขึ้น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเงินให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมกันผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless
Society) โดยเฉพาะการต่อยอดระบบ e-Payment เพื่อให้ระบบ
การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประเทศสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล และเป็นการเพิ่มช่องทางการชาระเงินที่สะดวก
และมีต้นทุนต่าให้กับประชาชน
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม


ดีมาก

หมายถึง



ดี

หมายถึง



พอใช้

หมายถึง



ควรปรับปรุง หมายถึง

ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้อย่างดีมาก สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ผลผลิตสามารถตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับดี สามารถขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างพอใช้
ผลผลิ ต ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ / นโยบายที่ ส อดคล้ อ งหรื อ ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้

29
2) ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/
แผนการบารุงรักษาจากเดิม
การใช้ประโยชน์ แผนการพัฒนา
ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
ตรงตาม ผลผลิต/แผนการ
ผลผลิตของมาตรการ/เรื่อง
จากผลผลิตในปัจจุบัน
ที่ตอบสนอง/สนับสนุนผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ บารุงรักษาจากเดิม
ที่เป็นภารกิจหลัก
ระดับความ
ใช่ ไม่ใช่
มี
ไม่มี
ข้อค้นพบ
เหมาะสม


 มีระบบการรับชาระอิเล็กทรอนิกส์
ดีมาก  จากการสอบทานและประเมินผลเกี่ยวกับ
ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ระบบรับชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ งานเทคโนโลยี ที่ ข ยาย
(National e-Payment) พบว่า ประชาชน
วงกว้างขึ้นในปัจจุบัน และเป็น
และผู้ประกอบการให้การตอบรับการใช้
การอานวยความสะดวกให้กับ
ระบบฯ เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถ
ประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการ
อานวยความสะดวก และสอดคล้องกับ
การใช้ งานเทคโนโลยี ที่ข ยายวงกว้า ง
ขึ้นในปัจจุบัน
ภาพรวม ภาพรวมการประเมิ น ผลระบบรั บ ช าระเงิ น แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (National e-Payment) พบว่ า
สามารถตอบสนอง/สนับสนุนผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลัก
สรุปได้ว่า ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือ
ได้ว่าการใช้ประโยชน์จากผลผลิต ในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม


ดีมาก

หมายถึง



ดี

หมายถึง



พอใช้

หมายถึง



ควรปรับปรุง หมายถึง

ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบารุงรักษา
โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบารุงรักษา โดยพบข้อบกพร่องเล็กน้อย
ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต
หลายประการ
ผลผลิตจากการดาเนินงานไม่คงอยู่ในปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ในอดีต พบว่ามี
ข้อบกพร่องและหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

2.3 การประเมินการทางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle): การวางแผน การปฏิบัติ ติดตาม
และการดาเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ประเด็น
1) การวางแผน (Plan)
 การกาหนดแผนงานดาเนินงาน
 การก าหนดวิธี การดาเนิ นงาน และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ

การดาเนินการ
มี ไม่มี


ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ส่วนราชการได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Bill Payment
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ประเด็น




การดาเนินการ
มี ไม่มี

การก าหนดตั วชี้ วั ดผลการด าเนิ นการและ
เป้าหมาย
อื่นๆ

2) การนาไปสู่การปฏิบัติ (Do)
 การดาเนินงานตามแผนงาน
 การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
 การให้ความรู้
 อืน
่ ๆ



ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
และระบบ e-Filling เป็นต้น เพื่อรองรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ไว้อย่างชัดเจน
ส่วนราชการมีการดาเนินการ ดังนี้
 กรมธนารักษ์
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกับผู้เช่า/
ผู้ให้บริการ
2. มีนโยบายทางการตลาด เช่น ลดค่าธรรมเนียม
สาหรับบางช่องทางในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกระตุ้น
ช าระเงิ น ค่ า เช่ า และเงิ น อื่ น ๆ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น ซึ่ งปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ
 กรมศุลกากร
1. เพิ่ มเป้ าหมายธนาคาร (Bank) ผู้ ให้บริ การจาก 6
ธนาคาร เป็ น 10 ธนาคาร และตั ว แทน (Nonbank) จาก 2 ตัวแทนรับชาระ เป็น 4 ตัวแทนรับ
ชาระ
2. เชิญชวนผู้ประกอบการให้ลดการใช้แคชเชียร์เช็ค
3. จัดโครงการสัมมนา Direct Approach to target
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และประโยชน์ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
โดยตรง จานวน 2,411 ราย
4. ลงพื้นที่เข้าพบผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเชิญชวน
ให้ชาระผ่านระบบ Bill Payment
5. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Bill Payment ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกรมศุลกากร เช่น Facebook,
www.customs.go.th และ Line Application เป็นต้น
จัดทาหนังสือและประสานงานกับธนาคารพันธมิตร
และตัวแทนรับชาระอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือให้
เข้าร่วมโครงการ Bill Payment โดยผู้ให้บริการ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงต่อไป
6. แจ้ งเวี ย นหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ รายได้ เพื่ อ ก าหนด
มาตรการกระตุ้นการชาระทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บที่มียอดรับ
ชาระด้วยเงินสดและแคชเชียร์เช็คสูงสุด 5 ลาดับ
แรก เพื่อหาแนวทางและกาหนดมาตรการร่วมกัน
7. ศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการชาระผ่านเครื่อง EDC
ด้วยบัตรชาระเงินที่เป็นนิติบุคคลซึ่งปัจจุบันธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้มีการนาเสนอโดยมี
ผู้แทนจากหน่วยจัดเก็บต่างๆ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาร่วมกันแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563
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ประเด็น

การดาเนินการ
มี ไม่มี

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กรมสรรพสามิต
จั ด ท าสื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ การรั บช าระผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้หน่วยจัดเก็บรายได้ต่างๆ
ทั่วประเทศ นาไปติดตั้งที่บริเวณจุดบริการรับชาระของ
หน่วยงาน
 กรมสรรพากร มีการดาเนินการ ดังนี้
1.เพิ่มจานวนธนาคารที่รับชาระด้วยบัตรเครดิตบน
อินเทอร์เน็ต
2.ประสานการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ บั ต ร
เครดิตของทุกธนาคาร
3.การชาระภาษี กรมสรรพากรอยู่ระหว่างดาเนินการ
ให้มีการผ่อนชาระเป็นงวดกับบัตรเครดิตได้ โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ หรือคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่ต่า
ส่วนราชการมีการดาเนินการ ดังนี้
 ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โดยกาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
 รายงานผลการปฏิบัติร าชการผ่า นระบบฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการรายงานผลการดาเนินงาน
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 สรุ ปและประเมินผลการรับชาระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
เสนอผู้บริหาร
 ส่ ว นราชการมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลส าเร็ จ ของโครงการ
พร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการดาเนินการเสนอผู้บริหารรับทราบ
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปรับปรุง เพื่อเพิ่มช่องทาง
การรับชาระ และอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น


3) การติดตาม (Check)
 การติดตามผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
 การมีกลไกการตรวจสอบ
 การสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร
 อื่นๆ



4) การดาเนินการ (Act)
 การวิเคราะห์ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
 การรายงานผล
 การจัดทาแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง
 อื่นๆ
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3. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในภาพรวมของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National
e-Payment) ได้มีการดาเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงการคลัง ฯลฯ โดยกระทรวงการคลังและส่วนราชการ
ในสังกัดเป็นผู้กระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการชาระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพื่อนาไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งในการสอบทานการดาเนินงาน มีทั้งข้อดีและข้อที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อดี ในภาพรวมการดาเนินงานมีข้อดี ดังนี้
ภาครั ฐ มี ร ะบบการรั บ ช าระเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีที่ขยายวงกว้างขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกให้กับประชาชน/
ผู้ประกอบการ และสามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการให้ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็น
การเพิ่มช่องทางการชาระเงินที่สะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน
3.2 ข้อบกพร่อง ที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง
ในภาพรวมการพัฒนาระบบการรับชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถรองรับการชาระเงินทุกประเภท
จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบจากรัฐบาล
4. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4.1 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการปรับปรุง
4.1.1 การลดการใช้แคชเชียร์เช็คเพื่อชาระค่าภาษี
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ควรผลักดันให้ผู้ประกอบการลดการใช้แคชเชียร์เช็ค
เพื่อชาระค่าภาษี โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยอาจมีมาตรการจูงใจ
หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การเลื่อนเวลาการชาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ชาระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4.1.2 บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากเดิม
ที่ใช้บัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินการ
ให้แก่ผู้ประกอบการและเป็นการลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากร ในการจัดพิมพ์และเก็บรักษาบัตรภาษี
4.2 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
เนื่องจากระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ได้ดาเนินการเป็นผลสาเร็จ
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดาเนินการรับเงินและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็น การ
ลดการใช้เงินสด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ด้วย
5. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life)
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงาน
ได้ดังนี้

33
5.1 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ทาให้ภาครัฐบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของประเทศ ให้มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน โปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่าย และประชาชนสามารถตรวจสอบได้
5.2 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อให้ระบบงานมีความทันสมัย
และส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
5.3 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National
e-Payment) ให้ทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ
ของประชาชน

ส่วนที่ 3
การลงนามรับรองรายงาน

รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 1
การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ
ของปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1
การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ
ของปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี
การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะ
ของ ค.ต.ป. และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี
ผลการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562
โครงการ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด
1. ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
กรมธนารักษ์
-กรมธนารั กษ์ ควรขยายขอบเขตการดาเนิ นงานที่ใ ช้ -กรมธนารักษ์ได้ขยายขอบเขตการดาเนินงานโดยกาหนดให้หน่วยงาน
ระบบ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด ในสังกัดที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ดาเนินการรับชาระเงินผ่านระบบ
ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ระบบที่ มี ก ารรั บ ช าระเงิ น ภาค อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ประชาชน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ผู้เช่า ชาระเงิ นค่า เช่า ผ่านระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ (e-Payment)
จานวน 165,340 ราย เปรียบเทียบกับผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 50
กรมศุลกากร
กรมศุลกากรควรผลักดันนโยบายให้ด่านศุลกากรในภูมิภาค กรมศุลกากรได้ดาเนินการ ดังนี้
รั บชาระภาษี อากร ค่ าธรรมเนี ยม ค่ าปรั บต่ างๆ ด้ วย 1) ดาเนินการแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมศุลกากร
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มากขึ้น เช่น การ ให้ร่วมกันผลักดันและกาหนดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการ
กาหนดให้การจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากยิ่งขึ้น
(e-Payment) เป็นตัวชี้วัดของนายด่านศุลกากร เป็นต้น
โดยการกาหนดมาตรการให้สอดคล้องกับภารกิจหรือสภาพแวดล้อม
ของแต่ ละหน่ วยงาน การก าหนดตั วชี้ วั ด การรายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด และการรายงานผลการ
จัดเก็บรายได้แยกตามประเภทการรับเป็นประจาทุกเดือน
2) ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารช าระเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ของกรมศุ ล กากรอย่ า ง
สม่าเสมอ เช่น เว็บไซต์ www.customs.go.th, Facebook,
Line Official และ Instagram เป็นต้น โดยชี้แจงทาความเข้าใจ
ให้ผู้ประกอบการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร และลดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยดาเนินการ ดังนี้
-จัดเสวนาผู้ประกอบการ โดยมีธนาคารร่วมออกบูธเพื่อให้ข้อมูล
และแนะนาบริการของธนาคาร จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พ.ย. 2562 เชิญผู้ประกอบการที่มีการชาระ
ด้วยแคชเชียร์เช็ค 100 ล้านบาทขึ้นไป จานวน 140 ราย
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2563 เชิญ ผู้ประกอบการที่มี การ
ชาระด้วยแคชเชียร์เช็คไม่เกิน 100 ล้านบาท จานวน 140 ราย
ทั้งนี้ ในการจัดเสวนาแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมเสวนา โดยประมาณ
400 คน
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ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทที่มีการชาระเงินด้วยเงินสด
และแคชเชียร์เช็คสูงสุด แล้วส่งหนังสือถึงผู้บริหารของบริษัท
โดยตรง (Direct target to approach) รวมทั้งสิ้น 2,411 ราย
เพื่อขอความร่วมมือให้ชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับบริการรับชาระ
ค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้
คณะโฆษกกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ
แถลงข่าวประจาทุกเดือน

กรมสรรพสามิต
-กรมสรรพสามิตควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม กรมสรรพสามิตได้ดาเนินการ ดังนี้
สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้เต็ม 1) ก าหนดนโยบายที่ ชั ด เจนในการสนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบ
ประสิทธิภาพ เช่น ผลักดันให้สานักงานสรรพสามิตภาค อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยกาหนดกลยุทธ์ไว้ในยุทธศาสตร์
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสานักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่
พื้นที่สาขา มีการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บ
(e-Payment) ให้ ม ากขึ้ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ โ ครงการ
ภาษี ข้อ 10 พัฒนาระบบการคืนภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์
National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสดเป็นไปอย่าง
น้ามันด้วย Blockchain
เต็มรูปแบบ
-กลยุทธ์ 3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
ข้อ 46 พัฒนากระบวนงานบริหารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ
(ใบอนุญาตกรุงไทย)
2) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อประสานผู้ประกอบการให้ชาระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด
ที่ กค 0617/3535 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2561
3) จัดทาขั้นตอนและช่องทางการรับเงินผ่าน National e-Payment
ลงเว็บไซต์กรมสรรพสามิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ชาระภาษี
รับทราบและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
-ขั้น ตอนการรั บ เงิ น ค่ าใบอนุ ญ าตสุ ร า ยาสูบ และไพ่ ของ
กรมสรรพสามิต
-ช่องทางการรับชาระเงินค่าภาษีของกรมสรรพสามิต
-การยื่นแบบรายการภาษีและการชาระเงินของกรมสรรพสามิต
-การชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคคลภายนอก
4) กรมสรรพสามิ ตร่ ว มกั บ ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน)
ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับ
การให้บริการด้านภาษีบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยี
Blockchain โดยมีบริการนาร่อง ดังนี้
-การคื น ภาษี ส่ งออกน้ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ ามั น (Tax
Refund Blockchain) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
-การวางหลักทรัพย์ค้าประกันค่าภาษีสรรพสามิต (e-Bank
Guarantee)
-การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในการจาหน่ายสุรา
ยาสูบ และไพ่ (License Renewal) ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้
ผู้ประกอบการ และสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้
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กรมสรรพากร
-กรมสรรพากรควรมีการพัฒนาระบบงานสนับสนุนที่รองรับ กรมสรรพากรได้ดาเนินการ ดังนี้
การชาระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 1) สนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่ ผู้ ป ระกอบการไม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าเอกสารภาษี เช่ น
และสามารถชาระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง
ใบเสร็จรับเงิน หรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เพื่อมาใช้
ต่างๆ เช่น e-Payment Internet Banking และ Mobile Banking
ในการติดต่อกับกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยลดภาระให้แก่
เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ สถาบั นการเงิ นที่ เข้ าร่ วมโครงการจะยกเว้ น
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้มีการใช้
ค่าธรรมเนียมให้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตามโครงการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากยิ่งขึ้น
Tax From Home โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกช่องทางการ
ชาระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลการชาระเงิน (Pay in Slip)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี ส ามารถท าธุ ร กรรมภาษี กั บ
กรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ซึ่ง
เป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้เสี ย
ภาษี
2) พัฒนาระบบงานเพื่อเชื่อมโยงระบบการรับชาระภาษีอากร
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ของ
กรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานของ
กรมสรรพากรให้สามารถเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3) กรมสรรพากรประสานขอความอนุเคราะห์จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี
สามารถช าระภาษี ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารได้ โ ดยไม่ มี
ค่าธรรมเนียม ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562
2.1 ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการประชารั ฐ
สวัสดิการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น โครงการ เพื่ อ ให้ ก าร
หมุ น เวี ย นของเงิ น ในชุ ม ชน ที่ ไ ด้ ม าจากการ
จาหน่ายผลผลิตของชุมชน โดยควรมีการจัดทา
แผนระยะยาวเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจท าให้
วัตถุประสงค์ของโครงการคลาดเคลื่อนไป
2) ควรจัดให้มีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ -กระทรวงการคลั งอยู่ ระหว่ างการศึ กษาแนวทางการลงทะเบี ยน
แห่ ง รั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ภายใต้โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563 เพื่อเปิด
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ยั ง มิ ไ ด้ ล งทะเบี ย นสามารถ โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังมิได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียน
ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้
เพิ่มเติมได้ และทบทวนสิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์
การลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาว่าปัจจุบันยังมีความจาเป็นในการ
รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปหรือไม่
3) ควรให้ ทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับภูมิภาค ติดตาม ตรวจสอบผล
การดาเนินงานจากชุมชน และการหมุนเวียน
ของเงินของเงินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
มีการรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
เพื่อนามาเป็นข้อมูลพิจารณาแนวทางการแก้ไข
อย่างตรงจุด รวมทั้งจัดระบบหรือกลไกให้เกิด
การบู ร ณาการท างานร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากการบริ ห าร
จัดการแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
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4) ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ กระทรวงการคลังได้จัดสรรสวัสดิการ ดังนี้
หลากหลายโดยดาเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 1) สวั ส ดิ ก ารเชิ ง รั บ เช่ น มาตรการบรรเทาภาระค่ า ไฟฟ้ า
เพื่ อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึ งบริก ารสวั สดิ การ
ค่าน้าประปา และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ของกลุ่ ม เป้ า หมายได้ ม ากขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ ม
ผ่ า นบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ โดยใช้ ข้ อ มู ล จากจ านวนภาษี
การออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
มูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชาระ โดยทุกๆ การชาระ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะได้รับเงินคืนจานวน 5 บาท แต่ไม่เกินจานวน 500 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นต้น
2) สวั สดิ การเชิ งรุ ก เช่ น มาตรการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ มี บั ตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการ
พัฒนาตนเองจนสามารถมีงานทา มีรายได้เป็นของตนเองและ
นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
5) ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1) ขอบเขตการดาเนินการ
เช่ น ข้อ มูล เกี่ ย วกั บการคัด กรองบุ คคล โดยมี
-พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ความเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
ฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
เกี่ยวข้อง และควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลการ
4 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป กาหนดให้มี “คณะกรรมการประชารัฐ
ลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” การดาเนินโครงการ
ปัจจุบัน
จึงอยู่ภายใต้อานาจคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ดังนี้
 คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดประชารัฐสวัสดิการ
 คณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลเพือ
่ สวัสดิการแห่งรัฐ
 คณะอนุกรรมการดาเนินการประชารัฐสวัสดิการ
-กระทรวงการคลั ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ก าหนดรู ป แบบ/
โครงสร้ างข้อมู ล วิธีการรวบรวมข้อมู ล การพัฒนาฐานข้อมู ล
การเก็ บรั กษาข้ อมู ล การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
กระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรายงานผล
การดาเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ
2) ความคืบหน้าในการดาเนินการ
2.1) การบริหารจัดการข้อมูล
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบระบบ
การบริหารจัดการ การรับ-ส่ง และการตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ ลงทะเบี ยนภายใต้โ ครงการลงทะเบีย นกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ฐ านข้ อ มู ล
ผู้มีรายได้น้อยที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.2) กรณี ห ากต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นประชารั ฐ
สวัสดิการรายใหม่ ได้จัดเตรียมความพร้อม ดังนี้
2.2.1) การร่ วมมื อ กั บหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง
ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร และ
ธนาคารออมสิน
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ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

6) สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจ ารณาเงิน งบประมาณในการบ ารุ ง รั ก ษา
ดูแลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น โครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร เช่ น
อุ ป กรณ์ รั บ ช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Data Capture: EDC) ให้เพียงพอ
และเหมาะสม
7) ให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ให้ กั บ ส่ ว นราชการ
ที่มีภารกิจที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ Joint KPI
เพื่อเป็นการส่งเสริมการทางานในเชิงบูรณาการ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการทางานอย่าง
แท้จริง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
2.2.2) การเชื่อมโยงข้อมูล กระทรวงการคลังได้จัดทา
มาตรฐานการเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี
อิเล็ กทรอนิ กส์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ ดังนี้
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กรมการกงสุล
-กรมการปกครอง
-กรมการขนส่งทางบก
-กรมที่ดิน
-กรมสรรพากร
-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-สานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
-สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
-สานักงานประกันสังคม
-สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
-ธนาคารแห่งประเทศไทย
-ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธ.ก.ส.
-ธนาคารพาณิชย์ และ SFIs รวม 18 ธนาคาร
-บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB)
2.2.3) ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน) ด้านระบบการลงทะเบียน
2.2.4) สรุปรายงานความก้าวหน้าให้คณะอนุกรรมการ
บริหารข้อมูลเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทราบ
-ปั จจุ บั นกระทรวงการคลั งและธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน)
ได้พัฒนา Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการรับชาระเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ
และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อทดแทนการวางเครื่อง EDC ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
บารุงรักษาแต่อย่างใด และไม่มี ความจาเป็นที่จะต้องพิจารณา
เงินงบประมาณในการบารุงรักษาเครื่อง EDC อีกต่อไป

ส่วนที่ 2
กิจกรรมสาคัญ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2
กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจากระทรวงการคลัง) ได้ดาเนิน
กิจกรรมสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้
ดังนี้
1. การประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแล
และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจากระทรวงการคลัง ) ได้ประชุมร่วมกับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เพื่อติดตามผลการดาเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อ ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับทราบผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค
ข้อจากัดในการดาเนินมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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2. การประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจากระทรวงการคลัง) ได้ประชุมร่วมกับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมธนารักษ์
เพื่อติดตามผลการดาเนิน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) และรับทราบผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินการ แนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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3. การตรวจติดตามผลการปิิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ กรมศุลกากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจากระทรวงการคลัง) มีการประชุมสัญจรรวมทั้งการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ กรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ การตรวจติดตามผลการดาเนินมาตรการด้านภาษี
เพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ทั้งนี้
เพื่อรับทราบผลการดาเนินมาตรการดังกล่าว รวมทั้งการสนับสนุน แก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงมาตรการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนิน
มาตรการ รวมตลอดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากรในการจัดพิมพ์
เอกสาร โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาระรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ ป ระกอบการให้ สามารถช าระภาษีได้โ ดยไม่ต้องดาเนินการ ณ จุดบริการของ
กรมศุลกากรเพียงจุดเดียว

ภาคผนวก ก
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงการคลัง
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ

นางสาวกรรณิการ์
เอกเผ่าพันธุ์
กรรมการ

นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล นายมานิต นิธิประทีป นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
กรรมการและเลขานุการ

นางสิรินท์รัฐ มหาลี้ตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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