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ส่วนที่  1 
 

บทสรุปผู้บรหิาร 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ และประเด็นการตรวจสอบจาก
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง) 
ได้คัดเลือกประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ : มาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง : 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าข้อคิดเห็น ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาให้ได้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นภาครัฐให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของมาตรการ
ด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
เพ่ือให้ระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ 

 

ทั้งนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ ดังนี้ 

 

1. ประเด็นการตรวจสอบอิสระ : มาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล 
1.1.1 เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.2 เพ่ือสนับสนุน แก้ไขปัญหา และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการ 

รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ 
 

1.2 ผลการตรวจสอบและประเมินผล 
มาตรการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) 
1.2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มี
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 16 ล้านคน) ได้รับเงินชดเชยราย4ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
หรือการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก จ านวน 
5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

1.2.2 วิธีการด าเนินงาน 
1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 22 เมษายน 2563 
2) ระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนกับฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม

แนวทางและวิธีด าเนินการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3) ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิชดเชยรายได้โดยจะได้รับแจ้ง

ผลการตรวจสอบสิทธิผ่าน SMS และรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – 
มิถุนายน 2563) แก่ผู้ได้รับสิทธิ (หนึ่งหมายเลขประจ าตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ)  

4) ผู้ได้รับสิทธิชดเชยรายได้จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ที่ระบุไว้
ในการลงทะเบียน หรือบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (คัดกรอง) กระทรวงการคลังได้เพ่ิมช่องทางให้ผู้มีความ
ประสงค์ขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้มอบหมายให้ผู้พิทักษ์สิทธิจ านวนกว่า 
23,000 คน สับเปลี่ยนลงพ้ืนที่เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ผู้ขอทบทวนสิทธิ
ลงทะเบียนไว้ 

1.2.3 แหล่งเงินงบประมาณ 
เงินงบประมาณ และเงินกู้จ านวน 240,000 ล้านบาท  

1.2.4 ผลการด าเนินการ 
 

 
 

1.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการด าเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ส่วนราชการน าไปด าเนินการปรับปรุง 
1) ควรมีการจัดท าคู่มือ หรือการถอดบทเรียน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพ่ือให้ทราบกระบวนการท างานเพ่ือรับมือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกัน
ในอนาคต 
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2) การวางระบบการท างานในการด าเนินมาตรการในอนาคต ส่วนราชการผู้รับผิดชอบควรมีการ
วางระบบการท างาน และก าหนดแผนการท างานในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจมาตรการ ด้านช่องทางในการติดต่อสอบถามและร้องเรียน ด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชน/ผู้ประกอบการ
มีความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงมาตรการ ตลอดจนลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

3) เห็นควรมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ท าหน้าที่ดูแลคลังข้อมูล (Big Data) ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ข้อมูลข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ผู้รับบ านาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น เพ่ือท าการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ส าหรับเป็นฐานข้อมูลหลักของภาครัฐต่อไป 

 

1.3.2 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 
การบริหารจัดการข้อมูลของมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงาน
ท าให้ได้ข้อมูลผู้รับสิทธิถึง 15.3 ล้านคน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล (Big Data) 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร  
ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับบ านาญและผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ดังนั้น การบริหาร
จัดการข้อมูล (Big Data) ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน
และอนาคต จึงเห็นควรให้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีคลังข้อมูล (Big Data) ภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเชื่อมโยงคลังข้อมูล (Big Data) ระหว่างกัน เพ่ือน าไป 
ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

1.4 สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (better Life) 
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินมาตรการ ได้ดังนี้ 

1.4.1 การตรวจสอบและประเมินผลท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินมาตรการ และน า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทุกภาคส่วน  

1.4.2 สามารถน าผลการตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนมีความเชื่อมั่น รวมทั้งสามารถน าไปจัดท าเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ หรือการถอดบทเรียน 
เพ่ือรับมือเหตุการณ์เก่ียวกับโรคอุบัติที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกันในอนาคต โดยมีแผนการดูแล 
และเยียวยาประชาชนส าหรับสภาวะวิกฤติที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบต่อไป 

 
2. ประเด็นการตรวจสอบจากตัวช้ีวัดระดับกระทรวง : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ด้วยระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 

2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล 
2.1.1 เพ่ือส่งเสริมการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ซึ่งเป็นการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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2.1.2 เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
พร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

2.1.3 เพ่ือกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่สังคม
ไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ 

  

2.2 ผลการตรวจสอบและประเมินผล 
2.2.1 ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 

1) การจ่ายเงิน ปัจจุบันเป็นการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง เช่น 
ผู้รับเงินไม่มีบัญชีธนาคารอาจจะมีการจ่ายเงินสดโดยบันทึกเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน เป็นต้น 

2) การรับเงิน ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National 
e-Payment) ในภาพรวมของกรมจัดเก็บรายได้ในสังกัดกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร และกรมธนารักษ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) คิดเป็นร้อยละ 67.82 และมีจ านวนรายการที่จัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
คิดเป็นร้อยละ 55.03 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
คิดเป็นร้อยละ 59.93 และมีจ านวนรายการที่จัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) คิดเป็นร้อยละ 
45.41 ตามล าดับ ดังนี้ 

 

ช่องทางการจัดเก็บรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ร้อยละ) 
จ านวนเงิน จ านวนรายการ จ านวนเงิน จ านวนรายการ 

1. รับช าระด้วยเงินสด บัตรภาษี และเช็ค 40.07 54.59 32.18 44.97 
2. รับช าระด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Payment) 59.93 45.41 67.82 55.03 

รวมทั้งสิ้น   100   100   100   100 
 

2.2.2 ช่องทางการช าระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 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 ช่องทางการช าระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้มากที่สุด 
1) กรมสรรพสามิต : ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น QR Code และ Internet Banking เป็นต้น 
2) กรมศุลกากร : ตัดเงินจากบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง 
3) กรมสรรพากร : Bill Payment 
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ มีการรับช าระรายได้ด้วยเงินสด  บัตรภาษี และเช็คมากที่สุด เนื่องจาก

ประสบปัญหาเรื่องความพร้อมและการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เช่าที่ราชพัสดุ  ท าให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุบางกลุ่ม
ยังไม่สามารถช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการด าเนินการตามประเด็น  (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ส่วนราชการน าไปด าเนินการปรับปรุง 
1) การลดการใช้แคชเชียร์เช็คเพ่ือช าระค่าภาษี  

กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ควรผลักดันให้ผู้ประกอบการลดการใช้
แคชเชียร์เช็คเพ่ือช าระค่าภาษี โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยอาจมีมาตรการ
จูงใจ หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การเลื่อนเวลาการช าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ช าระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2) บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร

จากเดิม ที่ใช้บัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินการ
ให้แก่ผู้ประกอบการและเป็นการลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากรในการจัดพิมพ์และเก็บรักษาบัตรภาษี 

 

2.3.2 การให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 
เนื่องจากระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ได้ด าเนินการ

เป็นผลส าเร็จเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานด าเนินการรับเงินและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อันเป็นการลดการใช้เงินสด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ด้วย 

 

2.4 สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life) 
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการ

ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

2.4.1 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ท าให้ภาครัฐบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของประเทศ 
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน โปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่าย และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

2.4.2 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา เพ่ือให้ระบบงาน
มีความทันสมัย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 

2.4.3 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) ให้ทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม และความต้องการของประชาชน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็น (Issue) 

การตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อประเด็น (Issue) 
มาตรการด้านการคลังเ พื ่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue) 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1.2.1 เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 เพ่ือสนับสนุน แก้ไขปัญหา และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการ 

รวมทัง้สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ 
 

1.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผลกับแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและนโยบายส าคัญ  

 

ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ 
และประเมินผล ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ด้านที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านที่ 1 ขจัดความยากจน  
ด้านที่ 2 ขจัดความอดอยาก  
ด้านที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
 

นโยบายรัฐบาล 
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

 
เรื่องที่ 1 แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

แผนงานบูรณาการ 
 

ภายใต้การบูรณาการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 

  

2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ณ วันตรวจสอบ (วันที่ 30 กันยายน 2563) ภาพรวมของมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลการด าเนินมาตรการแล้วเสร็จ 
ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางแสดงแผนและผลการด าเนินมาตรการ ต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนและผลการด าเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยา 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

ชื่อมาตรการ 

แผนและผลการด าเนิน
มาตรการ (ระยะเวลา) 

งบประมาณและผลการเบิกจ่ายเงิน 
ของมาตรการ (บาท) 

แผนการ 
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายเงิน 

(ณ วันตรวจสอบ) 
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

มาตรการด้านการคลัง      
-มาตรการชดเชยรายได้แก่ล ูกจ้างของ
สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

24 -30 มี.ค. 
2563 

ขยายระยะเวลา
ถึง 30 ก.ย. 2563 

แล้วเสร็จ 240,000  
 

229,583.94 
 

95.66 

รวมท้ังสิ้น 240,000  229,583.94 95.66 
 

2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ในภาพรวมของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง ด้านการประเมิน

ความเสี่ยงของมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 

การประเมินความเสี่ยง ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 ความเสี่ยงจากการก าหนดนโยบาย 
 ความเสี่ยงจากการบริหารงาน 
 ความเสี่ยงจากการน านโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนนโยบาย 

 
-การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ของมาตรการเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
น าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 10, 24, 31 มี.ค. 
และ 28 เม.ย. 2563  

-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

- 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปิิบัติการ  
(Operational Risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร/
อัตราก าลัง (People Risk) 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการท างานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Process Risk) 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (Technology Risk) 

 
 
-ขั้นตอนของมาตรการก าหนดให้มีการด าเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะเป็น
ผู้น าข้อมูลเข้าระบบ 

-การตรวจสอบข้อมูลภายใต้มาตรการด าเนินการ
โดยหน่วยงานและองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตามกฎหมายผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนหรือ
ปลอมแปลงข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ และท าให้เกิด
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการด าเนินการได้ 

-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

- 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ความเสี่ยงจากงบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
ที่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ความเสี่ยงด้านศักยภาพด้านการเงิน  

 

 
-สามารถด าเนินมาตรการให้แล้วเสร็จ ภายใต้
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 
 

- 
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การประเมินความเสี่ยง ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง 

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ 
(Compliance Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขัดข้องในการด าเนินงาน
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

 
 
-การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรการมีความสอดคล้องกับแผนงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมภายใต้พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่ให้ด าเนินการโดยใช้
เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ได้ 

-ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

- 
 

 

5) อื่นๆ (ถ้ามี) - - 
 

2.2 การประเมินผลการท างานหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
2.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 

1) ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 

เป้าหมายของการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลผลิต ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง 
การเยียวยากลุ่มเป้าหมายในช่วงที่สถานประกอบการ
หยุดประกอบกิจการหรือมีรายได้ลดลงในช่วง
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าข่ายได้รับ
สิทธิตามมาตรการ ได้รับเงิน
ชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท 
เป็นเวลา 3 เดือน 

กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินชดเชยรายได้
ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ จ านวน 5,000 บาท 
เป็นเวลา 3 เดือน ส าเร็จ 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
 ดี = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80 
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70 
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับความส าเร็จ : ในภาพรวมของ
การด าเนินมาตรการบรรลุเป้าหมาย
ของการด าเนินการตามตัวช้ีวัดผลผลิต
มีผลให้ความส าเร็จอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

2) การด าเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลา
ด าเนินงานจริง 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(กิจกรรมและระยะเวลา) 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การแก้ไขแผน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่าน
เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  
(28 มี.ค. – 22 เม.ย. 2563) 

 - 22 เม.ย. 2563 

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

 - 30 มิ.ย. 2563 

3) ผู้ได้รับสิทธิได้รับการชดเชยรายได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
(8 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563) 

 - 30 มิ.ย. 2563 
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ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(กิจกรรมและระยะเวลา) 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การแก้ไขแผน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4) การด าเนินการโอนเงินซ้ า (Retry) ให้กับผู้ได้รับสิทธิ 
แต่โอนเงินไม่ส าเร็จบางกลุ่ม  
(เดือน ก.ค. – ก.ย. 2563) 

 

 - 30 ก.ย. 2563 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ดี = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน 
 พอใช ้ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท่ีได้แก้ไข 
 ควรปรับปรุง = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนท่ีแก้ไข 

 

ระดับความส าเร็จ : การด าเนิน
มาตรการแล้ว เสร็ จ ตาม
ก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไข
แผนและสญัญา มีความส าเรจ็
อยู่ในระดับ ดี 
 

 

2.2.2 ประสิทธิผล (Effectiveness): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้แก่ กลุ่มแรงงาน/ลูกจ้าง ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ให้ได้รับ
ความช่วยเหลือตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
กระทรวงการคลงัก าหนด ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ก าหนด 
 

การจ่ ายเงินให้ ผู้ ได้ รั บสิ ทธิ ตาม
มาตรการตามเป้าหมาย 16 ล้านคน 
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 2.4 แสนล้านบาท 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 30 ก.ย. 2563 

การจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ 
15.3 ล้านคน  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
2.29 แสนล้านบาท และด าเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563  

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
 ดี = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80 
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70 
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

 

ระดับความส าเร็จ : การด าเนินมาตรการ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นไปตามตัวช้ีวัด มีความส าเร็จอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

2) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินมาตรการ และการใช้ประโยชน์จากมาตรการ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากมาตรการแล้วเสร็จ (Side Effect) 

 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถขยายตัวได้ในช่วงวิกฤต 

  ผลการด าเนินมาตรการคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยใน
อนาคตได้ 

  ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิตามมาตรการ ได้รับสิทธิตามมาตรการรายได้ 
ได้รับเงินชดเชยรายได้ และก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อการบริโภค 
สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

  ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางสังคมและการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้ 
 

- 
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ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
 ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม   ช่วยลดปัญหาทางสังคมและการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จ าเป็นที่อาจ

เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการขาดรายได้ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ได้รับผลกระทบฯ เช่น การค้าง
ช าระค่าน้ าค่าไฟ การลักเล็กขโมยน้อย และปัญหาความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น  

- 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - - 
 ผลกระทบด้านเทคโนโลยี   เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงก่อให้เกิด

การปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 
 - 

 ผลกระทบด้านประชาชน   เป็นการช่วยเหลือเยียวยาด้านรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในช่วงที่สถานประกอบการ
หยุดประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ลดลง 

- 

 ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น  
ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ/
บุคลากร 

 
- - 

 

2.2.3 ความโปร่งใส (Transparency): ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงได ้

 

ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนิน

มาตรการ 

ข้อค้นพบ รายละเอียดตามข้อค้นพบ 

 1) การเปิดเผย 
ข้อมูล 

 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน 
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
 มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมาตรการ ได้แก ่
 การส่ง SMS แจ้งให้ผู้ลงทะเบยีนทราบ  
 การ เผยแพร ่ข ้อม ูลข่าวสา รในเว ็บ ไซต์ 

www.เราไม่ทิ้ งกัน.com,  www.fpo.com  
และ www.mof.com  

 การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน social media ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 2) การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
แผนงาน 
วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่
ก าหนด 

 มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือมีคู่มือ 
หรือก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน  

 มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้

อย่างเหมาะสม  
 การด าเนินมาตรการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินมาตรการเป็นไปตามขั้นตอนและ
แผนงานท่ีก าหนดไว ้

  

3) ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและ
รายงานผล 

 มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการ
ตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน  

 มีการตรวจสอบการด าเนินมาตรการ มีการติดตาม/
ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของ
มาตรการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ  

 มีกลไกการรายงานผลการด าเนินมาตรการต่อผู้บริหาร  
 มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้จริง 

 มีการตรวจสอบข้อมูลภายใต้มาตรการ 
โดยหน่วยงานและองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตามกฎหมาย 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี  

 การตรวจสอบการด าเนินการข้างต้น ช่วยป้องกัน
ไม่ให้มีการบิดเบือนหรือปลอมแปลงข้อมูล
โดยเจ้าหน้าที่และท าให้สามารถตรวจสอบ
การด าเนินการได้ 
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ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนิน

มาตรการ 

ข้อค้นพบ รายละเอียดตามข้อค้นพบ 

4) มีกลไกจัดการ
ข้อร้อง เรี ยน
และการทุจริต
อย่างเหมาะสม 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
และปัญหาการทุจริตระหว่างด าเนินมาตรการ 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการ
หรือการใช้ประโยชน์หลังด าเนินมาตรการแล้วเสร็จ 

 มีการวางกลไกการตดิตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/
การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม 

 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยัง
ผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน 

การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการด าเนินงาน 
ได้แก่ 
 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามสถานที่ที่กระทรวง 

การคลังจัดให้  
 เว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

www.fpo.go.th และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการ เป็นต้น 

 

ข้อค้นพบอ่ืนๆ 
ไม่มี 
 

2.2.4 การมีส่วนร่วม (Participation) : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนในการรับรู้ รับทราบ 
เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ 

 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการมาตรการ ตามข้อ 2) ดังนี้ 
 มีส่วนร่วมในการด าเนินการมาตรการ  

 -การเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้  
  -การร่วมมือระหว่างหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
ด าเนินมาตรการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เป็นต้น  

 ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการมาตรการ  
 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนินการมาตรการ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 

ข้อค้นพบ 
 

ระบุรายละเอียดตามข้อค้นพบ 
 

 1) การให้ข้อมูล
ข่าวสาร  
(To Inform) 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มด าเนินมาตรการ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ  

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มด าเนินมาตรการ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังด าเนินมาตรการแล้วเสร็จ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมาตรการ 
ได้แก ่
 การส่ง SMS แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ  
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ 

www.เราไม่ทิ้งกัน.com, 
www.fpo.com และ www.mof.com  

 การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน social 
media ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2) การปรึกษา-
หารือ  
(To Consult) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มด าเนินมาตรการ 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ระหว่างด าเนินมาตรการ 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง หลังด าเนินมาตรการแล้วเสร็จ 

 น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
      เป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการด าเนินมาตรการ 

 การเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับ
สิทธิสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการด าเนิน
มาตรการ โดยการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงแรงงาน เป็นต้น  
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ระดับการมีส่วนร่วม 
 

ข้อค้นพบ 
 

ระบุรายละเอียดตามข้อค้นพบ 
 

 3) ก า ร เ ข้ า ม า        
มี บ ท บ า ท /
การเชื่อมโยง/
การเกี่ยวข้อง
(To Involve) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและ
วิธีการปฏิบัติงาน 

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 

 

- 

 4) การร่วมมือ 
(To Collaborate) 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคี
ในการด าเนินกิจกรรมมาตรการภาครัฐ  

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาท
ในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 

 น าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินใจมากทีสุ่ดเท่าท่ีท าได้ 

 จัดให้มีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

 

- 

 

2.2.5 ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
1) การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 

 

การตอบสนอง/สนับสนนุ 
ของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ระบุตามค าอธิบาย 

ระดับการตอบสนอง 
ดี

มาก 
ดี พอ 

ใช้ 
ควร
ปรับ 
ปรุง 

 ความต้องการของประชาชน 
 
 

 กลุ่มเป้าหมายได้รับการเยียวยาด้านรายได้ในช่วงที่สถานประกอบการ
หยุดประกอบกิจการหรือมีรายได้ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 
 
 

  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

  
 
 

  

 นโยบายรัฐบาล  ภายใต้นโยบายรัฐบาล  
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
เรื่องที่ 1 แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 

  
 
 

  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ด้านที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

  
 
 

  

 ยุทธศาสตร์กระทรวง 
 

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ด้านที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

  
 
 

  

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้แผนยุทธศาสตรส์ านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ด้านที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เกณฑ์ระดับความเหมาะสม  
 ดีมาก หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้อย่างดีมาก สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 
 ดี หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้ในระดับดี สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 
 พอใช้ หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างพอใช้ 
 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ 
 

2) ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษาจากเดิม 
 

ผลผลิต 
 

การใช้ประโยชน ์
ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

แผนการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการ

บ ารุงรักษาจากเดิม 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ 
จากผลผลิตในปัจจุบัน 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
 

ข้อค้นพบ 

  ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้แก่
ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการแล้วเสร็จ 
เป็นเงิน 2.29 แสนล้านบาท จากวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 2.4 แสนล้านบาท  

    ดีมาก   สามารถจ่ายเงินชดเชยรายได้
ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามวัตถุ-
ประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถ
เบิกจ่ายเงินอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

ภาพรวม ภาพรวมของการด าเนินงาน  
ผู้ได้รับสิทธิมีการใช้ประโยชน์
จากเงินงบประมาณที่ ได้รับ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ 
มีความเหมาะสมในระดับ ดีมาก 
 

 

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม  
 ดีมาก หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ัน อย่างต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา โดยไม่พบข้อบกพร่อง 
 

 ดี หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ันอย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบัน 
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา โดยพบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

 พอใช้ หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ัน อย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตหลายประการ 

   

 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานไม่คงอยู่ในปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากผลผลิตน้ันได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ในอดีต พบว่ามีข้อบกพร่องและหรือมีข้อสังเกต
อย่างมีนัยส าคัญท่ีควรน าไปปรับปรุง 
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2.3 การประเมินการท างานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle): การวางแผน การปฏิบัติ ติดตาม 
และการด าเนินการ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวงจรคณุภาพ PDCA สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ประเด็น การด าเนินการ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

1) การวางแผน (Plan) 
 การก าหนดแผนงานด าเนินงาน 
 การก าหนดวิธีการด าเนินงาน และมอบหมายความ

รับผิดชอบ  
 การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการและเป้าหมาย 
 อื่นๆ 

 

 
 

 
 

-ผู้ด าเนนิมาตรการมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด 

2) การน าไปสู่การปฏิบัติ (Do) 
 การด าเนินงานตามแผนงาน 
 การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 
 การให้ความรู้  

 
 

 -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินมาตรการ
ตามแผนท่ีก าหนดได้ 

3) การติดตาม (Check) 
 การติดตามผลการด า เนินงานมาตรการตาม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 การมีกลไกการตรวจสอบ 
 การสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

 
 

 -ผู้ด าเนินมาตรการได้รายงานผลการด าเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกลั่นกรอง
การกู้เงินฯ รับทราบ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 
ตามข้อก าหนดในมาตรา 8 (2) แห่งพระราช-
ก าหนดฯ  

4) การด าเนินการ (Act) 
 การวิเคราะหผ์ลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การรายงานผล 
 การจัดท าแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง 

 
 

 -ผู้ด าเนินมาตรการอยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน
ผลส าเร็จของการด าเนินมาตรการเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ตามพระราชก าหนดฯ  

 

3. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในภาพรวมของการด าเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ กระทรวงการคลัง 
โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ท าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนมาตรการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในการสอบทานการด าเนินมาตรการ มีทั้งข้อดีและข้อที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อดี ในภาพรวม มาตรการมีข้อดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
  3.1.1 ระยะสั้น 

1) สามารถช่วยเหลือเยียวยาด้านรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่สถานประกอบการหยุด โดยแรงงงาน/ลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบฯ ได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ือใช้เบื้องต้นในการด ารงชีวิต 

2) ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 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) ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

ทางสังคมได้ในอนาคต    
2) ช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้  
3) คาดว่าการด าเนินมาตรการจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ รวมทั้งบรรเทา

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ 
 

3.2 ข้อบกพร่อง ที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง  
 ในภาพรวมมาตรการมีข้อที่เห็นควรพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายใต้มาตรการยังไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน 
 

4. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการด าเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.1 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ส่วนราชการน าไปด าเนินการปรับปรุง 
4.1.1 ควรมีการจัดท าคู่มือ หรือการถอดบทเรียน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพ่ือให้ทราบกระบวนการท างานเพ่ือรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกัน
ในอนาคต 

4.1.2 การวางระบบการท างาน ในการด าเนินมาตรการในอนาคต ส่วนราชการผู้รับผิดชอบควรมีการ
วางระบบการท างาน และก าหนดแผนการท างานในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจมาตรการ ด้านช่องทางในการติดต่อสอบถามและร้องเรียน ด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชน/
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงมาตรการ ตลอดจนลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

4.1.3 เห็นควรมอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ท าหน้าที่ดูแลคลังข้อมูล (Big Data) ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ข้อมูล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับบ านาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น เพ่ือท าการเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส าหรับเป็นฐานข้อมูลหลักของภาครัฐต่อไป 

 

4.2 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 
การบริหารจัดการข้อมูลของมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงานท าให้ได้
ข้อมูลผู้รับสิทธิถึง 15.3 ล้านคน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีคลังข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคล (Big Data) ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เช่น ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ข้อมูลข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ผู้รับบ านาญและผู้รับเบี้ยหวัด 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 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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5. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (better Life) 
 จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการด้านการคลังเพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินมาตรการ ได้ดังนี้ 

5.1 การตรวจสอบและประเมินผลท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินมาตรการ และน าข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทุกภาคส่วน  

5.2 สามารถน าผลการตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนมีความเชื่อมั่น รวมทั้งสามารถน าไปจัดท าเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ หรือการถอดบทเรียน เพ่ือรับมือ
เหตุการณ์เกี่ยวกับโรคอุบัติที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือมีความคล้ายคลึงกันในอนาคต โดยมีแผนการดูแล และเยียวยา
ประชาชนส าหรับสภาวะวิกฤติที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบต่อไป 
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ประเด็นการตรวจสอบจากตัวชี้วัดระดับกระทรวง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อประเด็น (Issue) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National  
e-Payment) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue) 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือส่งเสริมการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ซึ่งเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  ลดความซ้ าซ้อน 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

1.2.2 เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 
พร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

1.2.3 เพ่ือกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่
สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ 

 

1.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผลกับแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและนโยบายส าคัญ 

 

ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ 
และประเมินผล 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ด้านที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียังยืน ด้านที่ 9 นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม 

นโยบายรัฐบาล  
-นโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
-นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เรื่องที่ 10 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

และเป็นมืออาชีพ 
แผนงานบูรณาการ การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ณ วันตรวจสอบ (วันที่ 30 กันยายน 2563) ภาพรวมของการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วย
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) มีผลการด าเนินงานดังปรากฏรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 
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2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ในภาพรวมของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง ด้านการ

ประเมินความเสี่ยงของการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) ของกระทรวงการคลัง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 

การประเมินความเสี่ยง ข้อค้นพบ 
ข้อเสนอแนะการแก้ไข/ 

ลดความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 ความเสี่ยงจากการก าหนดนโยบาย 
 ความเสี่ยงจากการบริหารงาน 
 ความเสี่ยงจากการน านโยบาย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับตัวตาม

การเปลี่ยนนโยบาย 

 
-มีนโยบายสนับสนุนการยื่นแบบและ
ช าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

 

 
-ด าเนินการประชาสัมพันธ์และให้
เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ เสียภาษี
เข้าใจวิธีการและประโยชน์ของการ
ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปิิบัติการ  
(Operational Risk)  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร/

อัตราก าลัง (People Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการท างาน/ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน (Process Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (technology Risk) 
 

 
 

-สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ าเสมอ/
ระบบของธนาคารไม่เสถียร 
-ธนาคาร/ตัวแทนรับช าระเงินยังมีไม่
เพียงพอ 
-ผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่ ได้รับ
ความสะดวกในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 
 

1. ประสานกับธนาคาร/ผู้ให้บริการ 
Gateway เพื่อแจ้งปัญหาและ
ปรับปรุงระบบใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. เชิญชวนธนาคารให้เข้าร่วม
โครงการ Bill Payment เพิ่ม
มากขึ้น 

3. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ใ ห้
ผู้ประกอบการเข้าใจการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ความเสี่ยงจากงบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่าย

งบประมาณ 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก

ที่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ความเสี่ยงด้านศักยภาพด้านการเงิน 

 
-การช าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน
ธนาคารยังมีค่าธรรมเนียม 
 
 
 

 
-ขอความอนุเคราะห์ธนาคารในการ
พิจารณาลดค่าธรรมเนียม 

 
 

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ 
(Compliance Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขัดข้องในการด าเนินงาน

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

 

 
 

-ในส่วนของผู้ประกอบการ ธนาคารที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่รองรับผู้ประกอบการ
บางกลุ่ม เช่น กรณีระบบของธนาคาร
ไม่รองรับการอนุมัติได้หลายคนตาม
เง่ือนไขที่บริษัทต้องการ เป็นต้น 

 
 
-ประสานงานกับผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิด 

5) อื่นๆ  -ประชาชนและผู้ประกอบการยังสะดวก
กับการช าระเงินสดมากกว่า 

-ผู้ประกอบการ/ประชาชนส่วนใหญ่
ที่มาช าระภาษีมีอายุมาก อาจไม่คุ้นเคย
การปรับตัวในการช าระเงินด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-เน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น จัดฝึกอบรม 
แนะน า หรื อสร้ างแนวทางให้
ผู้ประกอบการ/ประชาชนได้คุ้นเคย
กับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 
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2.2 การประเมินการท างานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
2.2.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency): การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 

1) ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การด าเนินงานตามที่ได้
ก าหนดไว้ 

 

เป้าหมายของการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลผลิต ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง 
กรมธนารักษ์   
-จ านวนผู้เช่าที่ช าระเงินค่าเช่าทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์  ( e-Payment) 
เปรียบเทียบกับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ทั้งหมด 

-ร้อยละ 80 ของผู้เช่าที่ช าระเงินค่าเช่า
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment) 
เปรียบเทียบกับผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งหมด 

-จ านวนผู้เช่าท่ีช าระเงินค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
คิดเป็นร้อยละ 89.43 

กรมศุลกากร   
-มีระบบการรับช าระเงินที่ เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว 
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี
ที่ขยายวงกว้างขึ้นในปัจจุบันและ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ 
-ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบเสร็จ-
รับเงินได้เอง ณ สถานประกอบการ
ภายในระยะเวลา 5 ปี และใช้แสดง
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามกฎหมาย 

-ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการช าระภาษี  
 
 
 
 
-การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการ
ต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของใบเสรจ็- 
รับเงินที่ช าระผ่านระบบ e-Payment 

-ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการใช้บริการ
ช าระภาษีอากรผา่นระบบธนาคาร/ตัวแทนรับช าระ 
(Bill Payment) 
1. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ

ผู้ประกอบการต่อการใช้บริการช าระภาษี
อากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับช าระ 
(Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 81.80 

2. ผู้ประกอบการยังคงใช้การใช้บริการช าระภาษี
อากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับช าระ 
(Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 84.30 

3. ผู้ประกอบการแนะน าให้บุคคลอื่นใช้บริการ
ช าระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร/ตัวแทนรับ
ช าระ (Bill Payment) คิดเป็นร้อยละ 86.90 

-จากสถิติการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการ
ที่ช าระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร/ตวัแทนรับช าระ 
(Bill Payment) พบว่า ผู้ประกอบการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน คิดเป็นร้อยละ 99.99 

กรมสรรพสามิต   
-แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผู้บริหาร
เห็นชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

-ออกประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ที่มีผลบังคับใช้ จ านวน 1 ฉบับ 

-ออกแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกีย่วข้องถอืปฏิบัติ 
จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรมสรรพากร   
-จ านวนผู้ เสียภาษีที่ช าระผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-ฐานจ านวนผู้เสียภาษีที่ช าระผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา 

-มผีู้เสียภาษีท่ีช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
11,014,651 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.47 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
 ดี = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80 
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70   
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
 

ระดับความส าเร็จ : ในภาพรวมของการด าเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต 
มีผลให้ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ ดีมาก 
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2) การด าเนินงานตามแผน :  การเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลา
ด าเนินงานจริง 

 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(กิจกรรมและระยะเวลา) 

การด าเนินงาน 

ไม่มีการแก้ไขแผน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมธนารักษ์    
1) ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าที่ครบก าหนดช าระค่าเช่า 

และอัตราค่าเช่าตามเง่ือนไขการเช่า 

-ด าเนินการทุกเดือน - -ด าเนินการทุกเดือน 
 

2) พิมพ์ และจัดส่งใบแจ้งการช าระเงิน -ด าเนินการทุกเดือน - -ด าเนินการทุกเดือน 
3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับช าระค่าเช่า

ที่ราชพัสดุผ่านระบบ e-Payment 
-ด าเนินการทุกเดือน - -ด าเนินการทุกเดือน 

4) จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เช่าที่ช าระคา่ที่ราชพัสดุ 
ผ่านระบบ e-Payment 

-ด าเนินการทุกเดือน - -ด าเนินการทุกเดือน 

5) รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เสนออธิบดีกรมธนารักษ์/ผู้อ านวยการกอง
บริหารที่ราชพัสดุผ่านระบบ e-Payment 
ตามรายละเอียด ดังน้ี 
-จ านวนผู้เช่าที่ช าระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่าน
ระบบ e-Payment รอบ 6 เดือน  
(เดือน ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 

-จ านวนผู้เช่าที่ช าระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่าน
ระบบ e-Payment รอบ 11 เดือน  
(เดือน ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563) 

 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 
 

ก.ย. 2563 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

13 มี.ค. 2563 
 
 

14 ก.ย. 2563 

กรมศุลกากร    
1) จัดประชุมผู้ประกอบการที่มีการช าระด้วย

แคชเชียร์เช็คที่มีปริมาณสูงสุดตามล าดับ 
เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
การรับช าระผ่านระบบ Bill Payment 

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

2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับช าระผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้หน่วย
จัดเก็บรายได้ต่างๆ ทั่วประเทศ น าไปติดตั้ง
ที่บริเวณจุดบริการรับช าระของหน่วยงาน 

- ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 
 

30 พ.ย. 2562 

3) ต่อยอดการให้บริการโดยเชิญชวนธนาคาร
หรือตัวแทนรับช าระต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการ 
Bill Payment และลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เพิ่มเติม 

- ม.ค. – ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 

4) ศึกษาและออกแบบระบบการพิมพ์ใบเสร็จ-
รับเงิน กศก.123 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(e-Receipts Printing) 

- ม.ค. – ก.ย. 2563 4 ส.ค. 2563 

5) สรุปและประเมินผลการรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้บริหาร 

- ภายในเดือน ก.ย. 2563 14 ส.ค. 2563 

กรมสรรพสามิต 
1) รวบรวมกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างาน 

   
ต.ค. 2562 - ต.ค. 2562 
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ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(กิจกรรมและระยะเวลา) 

การด าเนินงาน 

ไม่มีการแก้ไขแผน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามการแก้ไขแผน 

วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2) จัดการประชุมบูรณาการเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างาน 

ต.ค. – ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 

3) วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่าง
แนวทางการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 - พ.ย. 2562 

4) น าเสนอร่างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างานให้
ผู้บริหารเห็นชอบ 

ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 - พ.ย. 2562 

5) แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารเห็นชอบให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- - ธ.ค. 2562 

กรมสรรพากร    
-ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการ และช าระค่าภาษีอากรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

- 30 ก.ย. 2563 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ดี = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน 
 พอใช ้ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ท่ีได้แก้ไข 
 ควรปรับปรุง = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนท่ีแก้ไข 

 

ระดับความส าเร็จ :  
การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน
โดยกรมศุลกากรมีการปรับแก้แผนและสัญญา จึงมี
ความส าเร็จอยู่ในระดับ พอใช้ 

 

2.2.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1) ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
กรมศุลกากร   
-ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการเดินทาง
มาช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์กรมศุลกากร 

-ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมีการช าระผ่านระบบ 
Bill Payment เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถพิมพ์ใบเสรจ็รับเงินได้เอง
ที่สถานประกอบการ ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละ 307 ล้านบาท 
 

-ลดต้นทุนการพมิพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร -ต้นทุนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลดลง จากการทีผู่้ประกอบการช าระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment และพิมพ์ใบเสร็จ- 
รับเงินเอง ส่งผลให้กรมศุลกากรสามารถ
ประหยัดต้นทุนจากการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
ได้ 3.36 ล้านบาทต่อปี 

กรมสรรพสามิต   
-เพื่อปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

-รายงานสรุปการด าเนินงานเสนอ
กรมสรรพสามิตทราบ 

กรมสรรพสามิตมีแนวปฏิบัติและแจ้ง
เ วี ยน ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถื อปฏิ บั ติ 
จ านวน 1 ฉบับ เพื่อปรับปรุงและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
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วัตถุประสงค/์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
กรมสรรพากร   
-สนับสนุนให้ผู้เสียภาษีที่ใช้บริการยื่นแบบ
ช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สัดส่วนการยื่นแบบและช าระภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจ านวน
แบบที่มีภาษีต้องช าระทั้งหมด 

การยื่นแบบและช าระภาษีทางอิเล็ก-
ทรอนิกส์เทียบกับจ านวนแบบที่มีภาษี
ต้องช าระทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 71.80 

เกณฑ์ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 81 ขึ้นไป 
 ดี = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 71 – 80 
 พอใช้ = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 70 
 ควรปรับปรุง = ส าเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธน้์อยกวา่หรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

ระดับความส าเร็จ  : การด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงมี
ความส าเร็จอยู่ในระดับ ดี 

 

2) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินการ และการใช้ประโยชน์จากการ
ด าเนินการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากด าเนินการ
แล้วเสร็จ (Side Effect) 

 

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์กรมศุลกากร 
 ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดจ านวนมากของ
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ 

 เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการหรือ
ตัวแทนสามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง 

 ลดข้อผิดพลาดในการนับเงินสด ลดปัญหาการ
รับธนบัตรปลอมและลดขั้นตอนในการตรวจสอบ
เอกสารของเจ้าหน้าท่ีรับช าระเงิน 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูล
ใบเสร็จรับเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

 ผู้ให้บริการรับส่งเอกสารมีบทบาท
ลดลง 

 ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้จ่ายเงินโดยไม่ใช้
เงินสด 

- 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ลดการพมิพ์ธนบัตร/เช็ค 
 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ 
 ลดกระดาษ 

- 

 ผลกระทบด้านเทคโนโลยี  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความ
สะดวกกับผู้เสียภาษ ี

 หากมีระบบการควบคุมที่ ไม่
เพียงพอ อาจเป็นช่องทางให้
เกิดการทุจริตได้ 

 ผลกระทบด้านประชาชน  เพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจให้กับประชาชนมากขึ้น 
 ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

- 

  ประชาชน/ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และลดต้นทุนในการเดินทางมาที่
ช าระภาษ ี

- 

 ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น  
 ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ/

 การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - 
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ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
บุคลากร  ข้อมูลเข้าสู่ระบบรวดเร็วขึ้น 

2.2.3 ความโปร่งใส (Transparency): ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงได ้

 

ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน ข้อค้นพบ ระบุรายละเอียด 

ตามข้อค้นพบ 
 1) การเปิดเผย

ข้อมูล 
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน 
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
 มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินงาน การให้บริการ และ
การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์
ของส่วนราชการ 

 2) การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
แผนงาน วิธีการ 
หรือมาตรฐาน
ที่ก าหนด  

 มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือ
ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน  

 มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน /วิธีการไว้อย่าง

เหมาะสม  
 การด าเนินงานไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 มีการก าหนดแผนงาน/วิธีการ
ด าเนินงาน และก าหนดตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

 3) การติ ดตาม
ตรวจสอบและ
รายงานผล 

 มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบ
ภายใน หรือการควบคุมภายใน  

 มีการตรวจสอบการด าเนินงาน มีการติดตาม/ตรวจสอบการรับ
บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

 มีกลไกการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  
 มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง 

 มีระบบงานเพื่อรายงานความก้าวหนา้ 
ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 4) มีกลไกจัดการ
ข้อร้องเรียน
และการทุจริต
อย่างเหมาะสม 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานและ
ปัญหาการทุจริตระหว่างด าเนินงาน 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการ
ใช้ประโยชน์หลังการด าเนินงานแล้วเสร็จ  

 มีการวางกลไกการติดตาม แกไ้ขปญัหาขอ้ร้องเรียน/การทุจริต
ไว้อย่างเหมาะสม 

 มีกลไกการแจ้งผลการจดัการขอ้ร้องเรียนไปยังผูบ้รหิารและแจ้ง
กลับยงัผู้รอ้งเรียน 

 เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่อง
ปัญหาการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
และสายด่วนของส่วนราชการ 

 

ข้อค้นพบอ่ืนๆ 
ไม่มี 
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2.2.4 การมีส่วนร่วม (Participation): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ  
ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามข้อ 2) ดังนี้ 
 มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข่าวสาร 
และการปรึกษาหารือกับส่วนราชการ รวมถึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ 

 ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการด าเนินงาน 

 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ ระบุรายละเอียด 
ตามข้อค้นพบ 

 1) การ ให้ ข้ อมู ล
ข่าวสาร  
(To Inform) 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังด าเนินงานแล้วเสร็จ ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง 

 

 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของส่วนราชการ 
เช่น เว็บไซต์ facebook  เป็นต้น 

 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน social media 

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

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ก่อนเริ่มด าเนินงาน 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ระหว่างด าเนินงาน 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
หลังด าเนินงานแล้วเสร็จ 

 น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็น
ห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ National e-Payment 
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของรัฐ 

 ระหว่างด าเนินโครงการยังรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง 

 3) ก า ร เ ข้ า ม า มี
บ ท บ า ท /การ
เช่ื อมโยง/การ
เกี่ยวข้อง  
(To Involve) 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและ
วิธีการปฏิบัติงาน 

 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
และการตัดสินใจร่วมกัน 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 

 

 4) การร่วมมือ 
(To 
Collaborate) 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคี
ในการด าเนินงานภาครัฐ  

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทใน
ลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 

 น าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ท าได้ 

 จัดให้มีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

 

 มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การเงิน 
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2.2.5 ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
1) การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

 

การตอบสนอง/สนับสนนุของผลผลิต 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ  

ระบุตามค าอธิบาย 

ระดับการตอบสนอง 
ดี

มาก 
ดี พอ 

ใช้ 
ควร
ปรับ
ปรุง 

 ความต้องการของประชาชน  ต้องการลดภาระต้นทุน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

    

 ยุทธศาสตร์ชาติ  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

    

 นโยบายรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) และนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ 5.7.3 การส่งเสริม
การค้ าในรูปแบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึง
ตลาด โดยให้มีการพัฒนาระบบรับช าระเงินให้ได้มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

    

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 เช่ือมโยงด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

    

 ยุทธศาสตร์กระทรวง  รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ริเริ่มผลักดันแนวคิดระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ขึ้นตั้งแต่
ช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อพยายามผลักดันให้มีระบบรองรับการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและขยายวงกว้างขึ้น 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเงินให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมกันผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) โดยเฉพาะการต่อยอดระบบ e-Payment เพื่อให้ระบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเป็นการเพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวก
และมีต้นทุนต่ าให้กับประชาชน 

    

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) -     
 

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม  
 ดีมาก หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้อย่างดีมาก สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 
 ดี หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้ในระดับดี สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 
 พอใช้ หมายถึง ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างพอใช้ 
 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายท่ีสอดคล้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ 
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2) ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/
แผนการบ ารุงรักษาจากเดิม 

 

ผลผลิตของมาตรการ/เร่ือง  
ที่ตอบสนอง/สนับสนนุผลลัพธ ์

ที่เป็นภารกิจหลกั 

การใช้ประโยชน ์
ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

แผนการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการ

บ ารุงรักษาจากเดิม 

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน ์
จากผลผลิตในปัจจุบัน 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี 
ระดับความ
เหมาะสม ข้อค้นพบ 

 มีระบบการรับช าระอิเล็กทรอนิกส์
ที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ขยาย 
วงกว้างขึ้นในปัจจุบัน และเป็น
การอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการ  

    ดีมาก  จากการสอบทานและประเมินผลเกี่ยวกับ
ระบบรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment)  พบว่า ประชาชน 
และผู้ประกอบการให้การตอบรับการใช้
ระบบฯ เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถ
อ านวยความสะดวก และสอดคล้องกับ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ขยายวงกว้าง
ขึ้นในปัจจุบัน 

ภาพรวม ภาพรวมการประเมินผลระบบรับช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) พบว่า 
สามารถตอบสนอง/สนับสนุนผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลัก 
สรุปได้ว่า ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือ
ได้ว่าการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมในระดับ ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม  
 ดีมาก หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ัน 

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา 
โดยไม่พบข้อบกพร่อง 

 ดี หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ันอย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบัน 
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา โดยพบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

 พอใช้ หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ัน 
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต
หลายประการ 

 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตจากการด าเนินงานไม่คงอยู่ในปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้  
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตน้ันได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ในอดีต พบว่ามี
ข้อบกพร่องและหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญท่ีควรน าไปปรับปรุง 

 

2.3 การประเมินการท างานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle): การวางแผน การปฏิบัติ ติดตาม 
และการด าเนินการ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 

ประเด็น 
การด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

1) การวางแผน (Plan) 
 การก าหนดแผนงานด าเนินงาน 
 การก าหนดวิธีการด าเนินงาน และมอบหมาย

ความรับผิดชอบ  

  
 

ส่วนราชการได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Bill Payment 
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ประเด็น 
การด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

 การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการและ
เป้าหมาย 

 อื่นๆ 

และระบบ e-Filling เป็นต้น เพื่อรองรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ไวอ้ย่างชัดเจน 

2) การน าไปสู่การปฏิบัติ (Do) 
 การด าเนินงานตามแผนงาน 
 การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 
 การให้ความรู้  
 อืน่ๆ 

 

 
 ส่วนราชการมีการด าเนินการ ดังน้ี 

 กรมธนารักษ์  
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้เช่า/

ผู้ให้บริการ 
2. มีนโยบายทางการตลาด เช่น ลดค่าธรรมเนียม

ส าหรับบางช่องทางในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกระตุ้น
ช าระเ งินค่า เ ช่าและเ งินอื่นๆ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กรมศุลกากร 
1. เพิ่มเป้าหมายธนาคาร (Bank) ผู้ให้บริการจาก 6 

ธนาคาร เป็น 10 ธนาคาร และตัวแทน (Non-
bank) จาก 2 ตัวแทนรับช าระ เป็น 4 ตัวแทนรับ
ช าระ 

2. เชิญชวนผู้ประกอบการให้ลดการใช้แคชเชียร์เช็ค 
3. จัดโครงการสัมมนา Direct Approach to target 

เพื่อให้ข้อมูลและประโยชน์กับผู้ประกอบการ
โดยตรง จ านวน 2,411 ราย 

4. ลงพื้นที่เข้าพบผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเชิญชวน
ให้ช าระผ่านระบบ Bill Payment 

5. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Bill Payment ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของกรมศุลกากร เช่น Facebook, 
www.customs.go.th และ Line Application เป็นต้น 
จัดท าหนังสือและประสานงานกับธนาคารพันธมิตร
และตัวแทนรับช าระอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือให้
เข้าร่วมโครงการ Bill Payment โดยผู้ให้บริการ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงต่อไป 

6. แจ้งเวียนหน่วยงานจัดเก็บรายได้ เพื่อก าหนด
มาตรการกระตุ้นการช าระทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บที่มียอดรับ
ช าระด้วยเงินสดและแคชเชียร์เช็คสูงสุด 5 ล าดับ
แรก เพื่อหาแนวทางและก าหนดมาตรการร่วมกัน 

7. ศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการช าระผ่านเครื่อง EDC 
ด้วยบัตรช าระเงินที่เป็นนิติบุคคลซึ่งปัจจุบันธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีการน าเสนอโดยมี
ผู้แทนจากหน่วยจัดเก็บต่างๆ และศูนย์เทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาร่วมกันแล้ว
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย. 2563 

http://www.customs.go.th/
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ประเด็น 
การด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

 กรมสรรพสามิต  
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับช าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้หน่วยจัดเก็บรายได้ต่าง  ๆ
ทั่วประเทศ น าไปติดตั้งที่บริเวณจุดบริการรับช าระของ
หน่วยงาน 

 กรมสรรพากร มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เพิ่มจ านวนธนาคารที่รับช าระด้วยบัตรเครดิตบน

อินเทอร์เน็ต 
2. ประสานการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตร

เครดิตของทุกธนาคาร 
3. การช าระภาษี กรมสรรพากรอยู่ระหว่างด าเนินการ

ให้มีการผ่อนช าระเป็นงวดกับบัตรเครดิตได้ โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ หรือคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่ต่ า 

3) การติดตาม (Check) 
 การตดิตามผลการด าเนนิงานตามวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 
 การมีกลไกการตรวจสอบ 
 การสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร 
 อื่นๆ 

  ส่วนราชการมีการด าเนินการ ดังน้ี 
 ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

โดยก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน 
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  

 สรุปและประเมินผลการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เสนอผู้บริหาร 

4) การด าเนินการ (Act) 
 การวิเคราะหผ์ลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การรายงานผล 
 การจัดท าแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง 
 อื่น  ๆ

   ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการ 
พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารรับทราบ 
พร้อมท้ังจัดท าแผนการปรับปรุง เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การรับช าระ และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน 
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3. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ในภาพรวมของการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National 
e-Payment) ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงการคลัง ฯลฯ โดยกระทรวงการคลังและส่วนราชการ
ในสังกัดเป็นผู้กระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) อย่างครบวงจร มีการบูรณาการ และเกิดความยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งในการสอบทานการด าเนินงาน มีทั้งข้อดีและข้อที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อดี ในภาพรวมการด าเนินงานมีข้อดี ดังนี้ 
ภาครัฐมีระบบการรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีที่ขยายวงกว้างข้ึนในปัจจุบัน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน/
ผู้ประกอบการ และสามารถลดต้นทุนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการให้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็น
การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินที่สะดวกรวดเร็วให้กับประชาชน 

3.2 ข้อบกพร่อง ที่เห็นสมควรพัฒนา/ปรับปรุง  
ในภาพรวมการพัฒนาระบบการรับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถรองรับการช าระเงินทุกประเภท

จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบจากรัฐบาล 
 

4. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการด าเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.1 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ส่วนราชการน าไปด าเนินการปรับปรุง 
4.1.1 การลดการใช้แคชเชียร์เช็คเพ่ือช าระค่าภาษี  

กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ควรผลักดันให้ผู้ประกอบการลดการใช้แคชเชียร์เช็ค
เพ่ือช าระค่าภาษี โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยอาจมีมาตรการจูงใจ 
หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การเลื่อนเวลาการช าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ช าระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

4.1.2 บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากเดิม 

ที่ใช้บัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินการ
ให้แก่ผู้ประกอบการและเป็นการลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากร ในการจัดพิมพ์และเก็บรักษาบัตรภาษี 

 

4.2 ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 
เนื่องจากระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จ

เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานด าเนินการรับเงินและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการ
ลดการใช้เงินสด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ด้วย 

 

5. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life) 
จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) สามารถสรุปภาพรวมของประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
ได้ดังนี ้
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5.1 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ท าให้ภาครัฐบริหารจัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของประเทศ ให้มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน โปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่าย และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

5.2 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา เพ่ือให้ระบบงานมีความทันสมัย 
และส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน 

5.3 การตรวจสอบและประเมินผลจะส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National 
e-Payment) ให้ทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ
ของประชาชน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

การลงนามรับรองรายงาน  
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
 

การรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ
ของปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

 



 

ส่วนที่ 1 
การรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ 
ของปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตร ี 

 
 

การรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะ  
ของ ค.ต.ป. และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 

ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562  
ผลการด าเนินงาน 

โครงการ National e-Payment เพ่ือไปสู่สังคมไร้เงินสด 
1. ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. 
กรมธนารักษ์  
-กรมธนารักษ์ควรขยายขอบเขตการด าเนินงานที่ใช้
ระบบ National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด 
ให้ครอบคลุมในทุกระบบที่มีการรับช าระเงินภาค
ประชาชน  

 

-กรมธนารักษไ์ด้ขยายขอบเขตการด าเนินงานโดยก าหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ด าเนินการรับช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 
ผู้เช่าช าระเงินค่าเช่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
จ านวน 165,340 ราย เปรียบเทียบกับผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 50 

กรมศุลกากร 
กรมศุลกากรควรผลักดันนโยบายให้ด่านศุลกากรในภูมิภาค
รับช าระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มากข้ึน เช่น การ
ก าหนดให้การจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) เป็นตัวช้ีวัดของนายด่านศุลกากร เป็นต้น 
 

กรมศุลกากรได้ด าเนินการ ดังนี ้
1) ด าเนินการแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกรมศุลกากร

ให้ร่วมกันผลักดันและก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการด าเนินการ
รับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากยิ่งขึ้น 
โดยการก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับภารกิจหรือสภาพแวดล้อม
ของแต่ละหน่วยงาน การก าหนดตัวช้ีวัด การรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด และการรายงานผลการ
จัดเก็บรายได้แยกตามประเภทการรับเป็นประจ าทุกเดือน 

2) ประชาสัมพันธ์ การช าระเงินผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิกส์             
(e-Payment) ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมศุลกากรอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น เว็บไซต์ www.customs.go.th, Facebook, 
Line Official และ Instagram เป็นต้น โดยช้ีแจงท าความเข้าใจ
ให้ผู้ประกอบการช าระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 
เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร และลดการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี 

3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยด าเนินการ ดังน้ี 
-จัดเสวนาผู้ประกอบการ โดยมีธนาคารร่วมออกบูธเพื่อให้ข้อมูล
และแนะน าบริการของธนาคาร จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พ.ย. 2562 เชิญผู้ประกอบการที่มีการช าระ
ด้วยแคชเชียร์เช็ค 100 ล้านบาทข้ึนไป จ านวน 140 ราย  
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2563 เชิญผู้ประกอบการที่มีการ
ช าระด้วยแคชเชียร์เช็คไม่เกิน 100 ล้านบาท จ านวน 140 ราย  
ทั้งนี้ ในการจัดเสวนาแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมเสวนา โดยประมาณ 
400 คน  

http://www.customs.go.th/


39 

ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562  
ผลการด าเนินงาน 

 -ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทที่มีการช าระเงินด้วยเงินสด
และแคชเชียร์เช็คสูงสุด แล้วส่งหนังสือถึงผู้บริหารของบริษัท
โดยตรง (Direct target to approach) รวมทั้งสิ้น 2,411 ราย 
เพื่อขอความร่วมมือให้ช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับบริการรับช าระ 
ค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้
คณะโฆษกกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ
แถลงข่าวประจ าทุกเดือน 

กรมสรรพสามิต  
-กรมสรรพสามิตควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ เช่น ผลักดันให้ส านักงานสรรพสามิตภาค 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขา มีการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ให้มากขึ้น เป็นต้น เพื่อให้โครงการ 
National e-Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสดเป็นไปอย่าง
เต็มรูปแบบ 

กรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดังน้ี 
1) ก าหนดนโยบายที่ ชัดเจนในการสนับสนุนการ ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยก าหนดกลยุทธ์ไว้ในยุทธศาสตร์ 
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ 
-กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี ข้อ 10 พัฒนาระบบการคืนภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันด้วย Blockchain  

-กลยุทธ์ 3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออ านวยความสะดวก 
ข้อ 46 พัฒนากระบวนงานบริหารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ 
(ใบอนุญาตกรุงไทย)  

2) แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อประสานผู้ประกอบการให้ช าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0617/3535 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2561  

3) จัดท าขั้นตอนและช่องทางการรับเงินผ่าน National e-Payment 
ลงเว็บไซต์กรมสรรพสามิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ช าระภาษี
รับทราบและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
-ขั้นตอนการรับเงินค่าใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่ ของ  
กรมสรรพสามิต 

-ช่องทางการรับช าระเงินค่าภาษีของกรมสรรพสามิต  
-การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระเงินของกรมสรรพสามิต 
-การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคคลภายนอก 

4) กรมสรรพสามิตร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับ
การให้บริการด้านภาษีบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยี 
Blockchain โดยมีบริการน าร่อง ดังนี ้ 
-การคืนภาษีส่งออกน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากน้ ามัน (Tax 
Refund Blockchain) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain  

-การวางหลักทรัพย์ค้ าประกันค่าภาษีสรรพสามิต (e-Bank 
Guarantee)  

-การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในการจ าหน่ายสุรา 
ยาสูบ และไพ่ (License Renewal) ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้
ผู้ประกอบการ และสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้ 
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กรมสรรพากร  
-กรมสรรพากรควรมีการพัฒนาระบบงานสนับสนุนที่รองรับ
การช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ที่ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องน าเอกสารภาษี เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน หรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เพื่อมาใช้
ในการติดต่อกับกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยลดภาระให้แก่
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้มีการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากยิ่งข้ึน 

กรมสรรพากรไดด้ าเนินการ ดังนี ้
1) สนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต 

และสามารถช าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง
ต่างๆ เช่น e-Payment Internet Banking และ Mobile Banking 
เป็นต้น ทั้งนี้  สถาบันการเงินที่ เข้าร่วมโครงการจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตามโครงการ 
Tax From Home โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกช่องทางการ
ช าระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลการช าระเงิน (Pay in Slip) 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เสียภาษีสามารถท าธุรกรรมภาษีกับ
กรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ซึ่ง
เป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้เสีย
ภาษ ี

2) พัฒนาระบบงานเพื่อเช่ือมโยงระบบการรับช าระภาษีอากร
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ของ
กรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานของ
กรมสรรพากรให้สามารถเช่ือมต่อการรับส่งข้อมูลได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

3) กรมสรรพากรประสานขอความอนุเคราะห์จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้ผู้ เสียภาษี
สามารถช าระภาษีผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารได้ โดยไม่ มี
ค่าธรรมเนียม ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 
2.1 ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการประชารัฐ

สวัสดิการด าเนินการ ดังนี ้
1) ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นโครงการ เพื่ อให้การ

หมุนเวียนของเงินในชุมชน ที่ ได้มาจากการ
จ าหน่ายผลผลิตของชุมชน โดยควรมีการจัดท า
แผนระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจท าให้
วัตถุประสงค์ของโครงการคลาดเคลื่อนไป 

 

2) ควรจัดให้มีโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่ง รัฐอย่าง ต่อเนื่ อง  เพื่ อ เปิด โอกาสให้ 
ผู้มีรายได้น้อยที่ยังมิได้ลงทะเบียนสามารถ
ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ 

-กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการลงทะเบียน
ภายใต้โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563 เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยท่ียังมิได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียน
เพิ่มเติมได้ และทบทวนสิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์
การลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาว่าปัจจุบันยังมีความจ าเป็นในการ 
รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปหรือไม่ 

3) ควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับภูมิภาค ติดตาม ตรวจสอบผล
การด าเนินงานจากชุมชน และการหมุนเวียน
ของเงินของเงินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาแนวทางการแก้ไข
อย่างตรงจุด รวมทั้งจัดระบบหรือกลไกให้เกิด
การบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมให้มากข้ึน 
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ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562  
ผลการด าเนินงาน 

4) ควรส่งเสริมให้มีระบบสวัสดิการสังคมที่
หลากหลายโดยด าเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสวัสดิการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม 
การออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

กระทรวงการคลังได้จัดสรรสวัสดิการ ดังน้ี  
1) สวัสดิการเชิงรับ เช่น มาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้า             

ค่าน้ าประปา และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจ านวนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช าระ โดยทุกๆ การช าระ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จะได้รับเงินคืนจ านวน 5 บาท แต่ไม่เกินจ านวน 500 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นต้น 

2) สวัสดิการเชิงรุก เช่น มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการ
พัฒนาตนเองจนสามารถมีงานท า มีรายได้เป็นของตนเองและ
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

5) ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองบุคคล โดยมี
ความเช่ือมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

1) ขอบเขตการด าเนินการ  
-พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
4 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ก าหนดให้มี “คณะกรรมการประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” การด าเนินโครงการ
จึงอยู่ภายใต้อ านาจคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการนโยบายการจดัประชารัฐสวัสดิการ 
 คณะอนุกรรมการบริหารข้อมลูเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐ 
 คณะอนุกรรมการด าเนินการประชารัฐสวัสดิการ 

-กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ก าหนดรูปแบบ/ 
โครงสร้างข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล         
การเก็บรักษาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 
กระบวนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรายงานผล
การด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

2) ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
2.1) การบริหารจัดการข้อมูล 

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบระบบ
การบริหารจัดการ การรับ-ส่ง และการตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ลงทะเบียนภายใต ้โครงการลงทะเบ ียนก ับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ ช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้ฐานข้อมูล 
ผู้มีรายได้น้อยที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2.2) กรณีหากต้องจัดให้มีการลงทะเบียนประชารั ฐ
สวัสดิการรายใหม่ ได้จัดเตรียมความพร้อม ดังนี ้
2.2.1) การร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง 
ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก รุ ง เ ท พม ห า น ค ร 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารออมสิน 
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 2.2.2) การเช่ือมโยงข้อมูล กระทรวงการคลังได้จัดท า
มาตรฐานการเช่ือมโยงระบบข้อมูลด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ ดังนี้ 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กรมการกงสลุ 
-กรมการปกครอง 
-กรมการขนส่งทางบก 
-กรมที่ดิน 
-กรมสรรพากร 
-กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
-ส านักงานการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
-ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
-ส านักงานประกันสังคม 
-ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
-ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
-ธนาคารแห่งประเทศไทย 
-ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธ.ก.ส. 
-ธนาคารพาณิชย์ และ SFIs รวม 18 ธนาคาร 
-บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB) 

2.2.3) ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ด้านระบบการลงทะเบียน 

2.2.4) สรุปรายงานความก้าวหน้าให้คณะอนุกรรมการ
บริหารข้อมูลเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทราบ 

6) ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณาเงินงบประมาณในการบ ารุงรักษา
ดูแลเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ  เ ช่น 
อุปกรณ์ รั บช า ร ะ เ งินทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
(Electronic Data Capture: EDC) ให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

-ปัจจุบันกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ได้พัฒนา Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการรับช าระเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 
และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อทดแทนการวางเครื่อง EDC ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
บ ารุงรักษาแต่อย่างใด และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณา
เงินงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่อง EDC อีกต่อไป 

7) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดให้กับส่วนราชการ 
ที่มีภารกิจที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ Joint KPI 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท างานในเชิงบูรณาการ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างานอย่าง
แท้จริง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เป็นต้น 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

กิจกรรมส าคัญ 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงการคลัง 

ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



 

ส่วนที ่2 
กิจกรรมส าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง) ได้ด าเนิน
กิจกรรมส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 สรุปได้ 
ดังนี้ 

1. การประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแล
และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวงการคลัง) ได้ประชุมร่วมกับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เพ่ือติดตามผลการด าเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับทราบผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจ ากัดในการด าเนินมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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2. การประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวงการคลัง) ได้ประชุมร่วมกับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมธนารักษ์ 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) และรับทราบผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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3. การตรวจติดตามผลการปิิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ กรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวงการคลัง) มีการประชุมสัญจรรวมทั้งการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ กรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ การตรวจติดตามผลการด าเนินมาตรการด้านภาษี
เพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ทั้งนี้ 
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินมาตรการดังกล่าว รวมทั้งการสนับสนุน แก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงมาตรการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนิน
มาตรการ รวมตลอดถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และลดภาระต้นทุนของกรมศุลกากรในการจัดพิมพ์
เอกสาร โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการช าระรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถช าระภาษีได้โดยไม่ต้องด าเนินการ ณ จุดบริการของ  
กรมศุลกากรเพียงจุดเดียว 

 

  
 

  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ข 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวงการคลัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 
 
 

 
นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 
 
 

 

    
นางสาวกรรณิการ์  

เอกเผ่าพันธุ์ 
กรรมการ 

นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล 
กรรมการ 

นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการ 

นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ 
กรรมการ 

    
 

  

 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางสิรินท์รัฐ มหาลี้ตระกูล 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
http://www.mof.go.th 


