


แผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงนิ

แบบอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาติ

National e-Payment  Master Plan

มต ิครม.ดว่นทีส่ดุ ที ่นร. 0505 /46771
ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558



1 โครงการระบบการช าระเงนิ แบบ Any ID

2 โครงการการขยายการใชบ้ตัร

3 โครงการระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

5 โครงการสง่เสรมิการใชธ้รุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

4 โครงการ e-payment ภาครัฐ

4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวัสดกิารสังคม
4.2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรับจ่ายเงนิภาครัฐทางอเิล็กทรอนกิส์
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80 % Digital Economy
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บตัรเครดติ

EDC

Acquiring Pool
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Local  Payment 
Switching

EBPP : EIPP
ระบบกลางเพือ่รวบรวมใบแจง้หนี้
และการช าระเงนิทางเล็กทรอนกิส์

มาตรฐานกลางขอ้มูล : ขอ้มลูการคา้ ขอ้มลูช าระเงนิ ขอ้มลูภาษี

Centralized  Payment 
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Any ID Registration & Switching

Bank / Non-bank

Tax Transaction
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e VAT report system

e Witholdingtax system

VAT  & Payment 
Tracking system

บตัรเดบติ

National e-Payment card
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3 โครงการระบบภาษี
และเอกสารธรุกรรม
อเิล็กทรอนกิส์

2 โครงการการ
ขยายการใชบ้ตัร

1 โครงการระบบการช าระเงนิ 
แบบ Any ID

4 โครงการ e-payment ภาครัฐ
4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวัสดกิารสงัคม

4.2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรับจา่ยเงนิภาครัฐ
ทางอเิล็กทรอนกิส์

5 โครงการสง่เสรมิการใช ้

ธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เปลีย่นโครงสรา้ง
ระบบการช าระเงนิ

ของประเทศ

เกดิประโยชนม์หาศาล
กบัทกุ Stakeholder
ประชาชน  ธุรกจิ  

Bank & Non-Bank รฐับาล

มขีอ้มลูทีเ่กดิจากการท า

e-payment จ านวนมากและหลากหลาย ทีจ่ะ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิและ
สงัคม

แตง่ต ัง้คณะกรรมการชุดใหญ่
และคณะอนกุรรมการ 4 ชุด
ท าหนา้ทีบ่รหิารโครงการ

Timeline
ทยอยแลว้เสร็จต ัง้แตปี่ 59
ครบถว้นสมบรูณ์ปี60-61

On 

process



โครงการ 4  e-payment ภาครัฐ

4 โครงการ e-payment ภาครัฐ
4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวัสดกิารสงัคม

4.2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรับจา่ยเงนิภาครัฐ
ทางอเิล็กทรอนกิส์

4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลู

สวสัดกิารสงัคม



4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลู

สวสัดกิารสงัคม





เบีย้ผูส้งูอายุ
และ

เบีย้คนพกิาร
ของ กทม.

เบีย้ผูส้งูอายุ
และ

เบีย้คนพกิาร
ของเมอืงพัทยา

เบีย้ผูส้งูอายุ
และ

เบีย้คนพกิาร
ของ อปท.

น ารอ่ง:Quick win ขยายผล

เงนิสวสัดกิารทีเ่หลอื
เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดู

เด็กแรกเกดิ









GFMIS

e-Social 
Welfare

Social Welfare

Database

บตัร
ประชาชน หลกัฐาน

อืน่ๆ

บคุคลทีรั่ฐตอ้งการใหค้วามชว่ยเหลอื

ขึน้บญัชี

Social 
Welfare

Data
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account
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เลขบตัร
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เลขบตัร
ประชาชน

เลขบตัร
ประชาชน

เลขบตัร
ประชาชน

ขอ้มลูผูม้สีทิธติาม
นโยบายรัฐบาล

ประเมนิผลการจา่ยเงนิสวส้ดกิาร

นโยบายรัฐบาล
ทีจ่ะใหส้วสัดกิารสงัคมแกป่ระชาชนผูใ้ด

ฐานขอ้มลู
ทะเบยีนกลาง

1 2 3

หน่วยงานเจา้ของสทิธิ
สวสัดกิารตา่งๆ

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

กรมบญัชกีลาง
กระทรวงการคลัง

กพร.
บญัชเีงนิฝาก

ธนาคารของผูม้สีทิธิ

PromptPay

ประชาชน

4

ภาพรวมๆ

ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
และสทิธใินสวัสดกิาร
ของบคุคลตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด
กอ่นสง่ให ้
กรมบญัชกีลาง
จา่ยเงนิใหผู้ม้สีทิธิ

ส านักบรหิาร
การทะเบยีน

ขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคม



GFMIS
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กรมกจิการเด็กและเยาวชน

3

4

บญัชเีงนิ
ฝากธนาคาร
ของกรมเด็กฯ

จา่ยเงนิ
ใหผู้ม้สีทิธิ

As is
8

น ารอ่ง:Quick win เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
และสทิธใินสวสัดกิาร
ของบคุคลตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด

บัญชเีงนิ
ฝากคลังของ
กรมบัญชกีลาง
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To be
1

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

น ารอ่ง:Quick win เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ

Internal
Control



GFMIS
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กรงุเทพมหานคร

การจา่ยเงนิเบีย้ผูส้งูอายแุละเบีย้คนพกิารของ กทม.

จา่ยเงนิ
ใหผู้ม้สีทิธิ

As is



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
และสทิธใินสวสัดกิาร
ของบคุคลตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด

บัญชเีงนิ
ฝากคลังของ
กรมบัญชกีลาง
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e-Social
welfare

ฐานขอ้มูลจา่ยเงนิ
e-Social
welfare
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เลขบตัร
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เลขบตัร
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โอนเงนิ
PromptPay
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กรงุเทพมหานคร

การจา่ยเงนิเบีย้ผูส้งูอายแุละเบีย้คนพกิารของ กทม.

ท ารายงานการจา่ยเงนิ
ใหก้รงุเทพมหานคร

To be
1



แนวทางการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม

คณะกรรมการขบัเคลือ่นตาม
แผนยทุธศาสตร์

National e-payment 

เห็นชอบ
คร ัง้ที ่4  29 มถินุายน 2559



กรงุเทพมหานคร
เมอืงพัทยา

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

13 กรกฎาคม 2559

การประชมุ
กบัผูแ้ทนของทอ้งถิน่



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
และสทิธใินสวสัดกิาร
ของบคุคลตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด
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กรงุเทพมหานคร

การจา่ยเงนิเบีย้ผูส้งูอายแุละเบีย้คนพกิารของ กทม.

กรมบญัชกีลาง
เบกิเงนิ

งบประมาณ
ของกทม.
แทนกทม.

ท ารายงานการจา่ยเงนิ
ใหก้รงุเทพมหานคร

เห็นชอบกบัการเบกิจา่ยเงนิสวัสดกิารตามแนวทางนี้
แตต่อ้งการใหก้รมบญัชกีลางเบกิเงนิงบประมาณของหน่วยงาน

ไปจา่ยใหผู้ม้สีทิธ ิแทนหน่วยงานนัน้ๆ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วและลดขัน้ตอน
และทีส่ าคัญคอืจะสามารถแกปั้ญหา

ทีรั่ฐบาลจัดสรรเงนิงบประมาณใหไ้มเ่พยีงพอและลา่ชา้

ตอ้งการให ้
กระทรวงการคลัง
/กรมบญัชกีลาง
ท า MOU กบั

กระทรวงมหาดไทย/
กรมการปกครอง
เพือ่รับขอ้มลู

ไปตรวจสอบสทิธ ิ
โดยไมต่อ้งให ้

หน่วยงานแยกท า 
MOUเป็นรายๆไป

เห็นดว้ยกบัการจา่ยเงนิใหผู้ม้สีทิธิ
โดยใชเ้ลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลัก 
และผกูกบับญัชเีงนิฝากธนาคาร

ตามระบบ PromptPay
และจะชว่ยสนับสนุนรณรงค์

ใหผู้ม้สีทิธผิกูบญัชี PromptPay
ใหค้รบทกุราย

ขอใหป้ระสานคณะกรรมการ 
และหน่วยงานทีท่ าหนา้ที่

ก ากบัดแูลทอ้งถิน่ใหก้ารเห็นชอบ
แนวทางการจา่ยเงนิใหผู้ม้สีทิธิ

โดยใชเ้ลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั
และใหนั้บเงนิทีจ่า่ยไปทัง้หมด
ตามแนวทางนีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของเงนิทีรั่ฐบาลตอ้งจัดสรร
ใหท้อ้งถิน่ตามสดัสว่น

ทีรั่ฐธรรมนูญ/กฎหมายก าหนด

ยนิดปีรัปรุงแกไ้ขระเบยีบ
การจา่ยเงนิสวสัดกิาร
ของทอ้งถน่ใหร้องรับ

การจา่ยเงนิตามแนวทางนี้

ยนิดสีง่ทมีงานทัง้ดา้นระบบงาน 
ดา้นเทคนคิ และดา้นกฎหมาย 

มาร่วมท า Action Plan
และขบัเคลือ่น

โครงการนีต้อ่ไปจนส าเร็จ

ขอยกเวน้ส าหรับ
สวัสดกิาร
ผูป่้วยเอดส ์

และผูรั้บสวัสดกิาร
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่นัดาร

ความเห็น
จากการประชมุ

กบัผูแ้ทนของทอ้งถิน่





กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
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กรมกจิการเด็กและเยาวชน

น ารอ่ง:Quick win เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
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กรมบญัชกีลาง

เบกิเงนิ
งบประมาณ

ของกรมสวสัดกิารเด็กฯ
แทนกรมสวสัดกิารเด็กฯ 

Internal
Control

To be
2

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

น ารอ่ง:Quick win เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
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น ารอ่ง:Quick win เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ

กรมบญัชกีลาง
เบกิเงนิ

งบประมาณ
ของกรมสวสัดกิารเด็กฯ
แทนกรมสวสัดกิารเด็กฯ ตน้แบบ

การจา่ยเงนิ
สวสัดกิารสงัคม

กรมกจิการเด็กและเยาวชน



กรมการปกครอง
ตรวจสอบ
ขอ้มลูบคุคล
และสทิธใินสวสัดกิาร
ของบคุคลตาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด

ระบบ
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ฐานขอ้มูลจา่ยเงนิ
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กรมบญัชกีลาง

เบกิเงนิ
งบประมาณ

ของกรมสวสัดกิารเด็กฯ
แทนกรมสวสัดกิารเด็กฯ ขยายผล

การจา่ยเงนิ
สวสัดกิารสงัคม

ขยายผล : สวสัดกิารทีเ่หลอื
หน่วยงานเจา้ของสวสัดกิาร
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สรปุการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม





แนวทางการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม

คณะกรรมการขบัเคลือ่นตาม
แผนยทุธศาสตร์

National e-payment 

เห็นชอบ
คร ัง้ที ่5 3 สงิหาคม 2559



มอบหมายใหก้รมบญัชกีลางด าเนนิการดงันี้

ประสานงานหน่วยงานราชการทีรั่บผดิชอบการจา่ยเงนิสวสัดกิารตา่งๆ
กรงุเทพมหานคร   เมอืงพัทยา  และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
และคณะกรรมการ องคก์าร และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสวสัดกิารสงัคม
แตล่ะประเภท  เพือ่ยนืยันกรอบตามแนวทางการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม
ทีค่ณะกรรมการฯใหค้วามเห็นชอบในหลกัการแลว้



ประสานงานหน่วยงานราชการทีรั่บผดิชอบการจา่ยเงนิสวสัดกิารตา่งๆ
กรงุเทพมหานคร   เมอืงพัทยา  และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
และคณะกรรมการ องคก์าร และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสวสัดกิารสงัคม
แตล่ะประเภท  เพือ่ยนืยันกรอบตามแนวทางการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม
ทีค่ณะกรรมการฯใหค้วามเห็นชอบในหลกัการแลว้

มอบหมายใหก้รมบญัชกีลางด าเนนิการดงันี้

กรมกจิการผูส้งูอายุ
5 สค.59

หนว่ยงานราชการ
เจา้ของสวสัดกิาร  8 หนว่ยงาน

9 สค. 59

กรงุเทพมหานคร  
15 สค.59

กรมสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

8 สค. 59
คกก.สง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาติ
15 สค. 59

สมาคมสนันบิาตเทศบาล
สมาคม อบจ. สมาคม อบต.

10 สค. 59

เมอืงพทัยา
24 สค.59



เห็นชอบในหลกัการ
และมขีอ้เสนอใหพ้จิารณาปรับปรงุบางสว่นใหเ้หมาะสม
กบัลักษณะการจา่ยเงนิสวัสดกิารแตล่ะประเภท

กรมกจิการผูส้งูอายุ
5 สค.59

หนว่ยงานราชการ
เจา้ของสวสัดกิาร  8 หนว่ยงาน

9 สค. 59

กรงุเทพมหานคร  
15 สค.59

กรมสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร

8 สค. 59
คกก.สง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาติ
15 สค. 59

สมาคมสนันบิาตเทศบาล
สมาคม อบจ. สมาคม อบต.

10 สค. 59

เมอืงพทัยา
24 สค.59





คณะกรรมการขบัเคลือ่นตามแผน
ยทุธศาสตร์

National e-payment 

รบัทราบและเห็นชอบ

คร ัง้ที ่6 7 กนัยายน 2559





หลกัเกณฑ์
การตรวจสอบสทิธิ

ส าหรบั ส านกัทะเบยีนกลาง มท.

จดัท าระบบ
จา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม

e-Social welfare
ส าหรบับรหิารจดัการ
ขอ้มลูกอ่นสง่เขา้ 

GFMIS
และธนาคารเพือ่โอนเงนิ

ใหผู้ม้สีทิธ ิ

วธิโีอนเงนิจาก
GFMIS

เขา้เลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั

แนวทางรบัสง่
ขอ้มลูระหวา่ง

หนว่ยงานเจา้ของ
สวสัดกิาร ส.ทะเบยีนกลาง 

และกรมบญัชกีลาง

ระเบยีบ/หลกัเกณฑ์
รองรบัการเบกิและจา่ยเงนิสวสัดกิาร 

รวมท ัง้การบนัทกึรายการบญัชี

น าไปหารอื
หนว่ยงานเจา้ของสวสัดกิาร 

ส านกัทะเบยีนกลาง 
และอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ก าหนด
แผนการท างาน

และเวลาเร ิม่ตน้จา่ยเงนิ

รณรงค์
ผูม้สีทิธริบั

สวสัดกิารทกุคน
ผูกบญัชี

PromptPay
100%
สว่นตา่ง

หาแนวทางแกไ้ข

ขอสนบัสนนุธนาคาร
ใหบ้รกิารเชงิรกุ

ผกูบญัชPีromptPay
เปิดบญัช ี0 บาท

คบจ.

Action Plan

กย. 59 - กย. 60



Action Plan ทางการส าหรับแตล่ะสวสัดกิาร

ชือ่สวสัดกิาร.............หน่วยงาน..............



แตล่ะสวัสดกิาร



Quick win
เงนิอดุหนนุเพือ่เลีย้งดเูด็กแรกเกดิ



ขยายผล
สวสัดกิารทีเ่หลอื

On process
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การจา่ยเงนิสวสัดกิาร



การหารอืกบัหนว่ยงานเจา้ของสวสัดกิาร

16 กย. 59

19 กย. 59

20 กย. 59

22 กย. 59

23 กย. 59

26 กย. 59

27 กย. 59



กย.  ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มคี.  เมย.  พค.  มยิ.  สค.  กย. 

2559 2560

กรอบเวลาเริม่ตน้การจา่ยเงนิสวัสดกิาร
เงนิอดุหนุน
เพือ่เลีย้งดู
เด็กแรกเกดิ

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ
เบีย้ความพกิาร
เมอืงพัทยา

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ
เบีย้ความพกิาร

กทม.



เพือ่ท าใหก้ารจา่ยเงนิสวส้ดกิารสงัคม
เป็นไปดว้ยความราบรืน่เรยีบรอ้ยตัง้แตต่น้ปีจนถงึ
ปลายปีงบประมาณ  จงึเห็นสมควรใหม้เีงนิทดรองราชการ
จ านวนหนึง่เพือ่ใหก้รมบญัชกีลางมไีวท้ดรองจา่ยใหก้บั
หน่วยงานเจา้ของสวัสดกิารสงัคมในชว่งตน้ปีงบประมาณ
ทีอ่าจไดรั้บการจัดสรรเงนิงบประมาณลา่ชา้  และในชว่ง
ปลายปีงบประมาณทีม่เีงนิงบประมาณเหลอืไมพ่อจา่ย
ไดค้รบถว้นตามจ านวนผูม้สีทิธิ

ซีง่เมือ่กรมบญัชกีลางไดใ้ชเ้งนิทดรองราชการ
รองจา่ยเงนิสวัสดกิารไปเป็นจ านวนเงนิเทา่ไร ก็ใหเ้บกิ
เงนิงบประมาณของหน่วยงานเจา้ของสวส้ดกิารนัน้
มาชดใชใ้นจ านวนเดยีวกนั

เงนิยมืทดรองราชการเพือ่การจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม

ตน้ปี ปลายปี

ไดรั้บจัดสรร
เงนิงบประมาณ

ลา่ชา้

เงนิงบประมาณ
คงเหลอื

ไมเ่พยีงพอ

เงนิทดรองราชการ เงนิทดรองราชการ

การจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม

เงนิงบประมาณ

ใชเ้งนิงบประมาณปีปัจจบุัน
ชดใชเ้งนิทดรองราชการ

ใชเ้งนิงบประมาณปีถัดไป
ชดใชเ้งนิทดรองราชการ



โครงการบรูณาการฐานขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคม

สว่นขยาย



สว่นขยาย
การใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูม้รีายไดน้อ้ย

บรูณาการ
การจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม



บตัร
ประชาชน

หลกัฐาน
อืน่ๆ

ขึน้บญัชี

Update ทกุปี                      ผูม้รีายไดน้อ้ย       

กรมสรรพากร

ยืน่ภาษเีงนิได้

รักษาสทิธใินสวส้ดกิาร

ฐานขอ้มลู
ผูม้รีายไดน้อ้ย
18 ลา้นคน

เกณฑ์
ผูม้รีายไดน้อ้ย

ผูม้รีายไดน้อ้ย

15 กค.-15 สค.
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บตัร
ประชาชน หลกัฐาน

อืน่ๆ

ขึน้บญัชี

Update ทกุปี       ผูม้รีายไดน้อ้ย

กรมสรรพากร

ยืน่ภาษเีงนิได้

รักษาสทิธใินสวส้ดกิาร

ฐานขอ้มลู
ผูม้รีายไดน้อ้ย
18 ลา้นคน

พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมตอ่ไป

การจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม
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ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

บรูณาการการจา่ยเงนิ
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย

เพิม่ประสทิธภิาพ

บรูณาการฐานขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย

บรรลปุระสทิธผิล

สว่นที่ 1

สว่นที่ 2
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ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

บรูณาการการจา่ยเงนิ
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย

เพิม่ประสทิธภิาพ

บรูณาการฐานขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย

บรรลปุระสทิธผิล

สว่นที่ 1

สว่นที่ 2



ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

ประชาชน
ผูม้รีายไดน้อ้ย/
ผูท้ ีร่ฐัตอ้งการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรง

ระบบแจง้สทิธิ ์และตรวจสอบสทิธิ์ ระบบประเมนิและตรวจสอบการใชส้ทิธิ์

สว่นที่ 2



ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

ขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคม

ข ัน้ตน้

ขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคม
ตรวจสอบแลว้

พรอ้มน าไปจา่ยเงนิ

ขอ้มลู
ประวตักิารจา่ยเงนิ

ขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคม
ประเภทอืน่ๆ

รองรบั
การตรวจสอบสทิธิ์
จากระบบงาน
ภายนอก

หน่วยงานเจา้ของสทิธิ
สวัสดกิารตา่งๆ

ส านักบรหิาร
การทะเบยีน

1 2 3 4

การบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม

ต ัว๋รว่ม



ระยะเวลาดน้อ้ย
ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

สวสัดิการ

สวสัดิการ

สวสัดิการสวสัดิการ

สวสัดิการ

จ านวนเงนิ



คณะกรรมการขบัเคลือ่นตามแผน
ยทุธศาสตร์

National e-payment 

รบัทราบและเห็นชอบ

คร ัง้ที ่6 7 กนัยายน 2559





TOR
ระบบบรูณาการฐานขอ้มลูและการจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคม



Action Plan

2559

w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดท ำร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ (e-Bidding)  (ร่ำง TOR)

2 จัดท ำรำยงำนขอซือ้ขอจ้ำง

3

จัดท ำค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร

    - คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 

    - คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

4
จัดท ำร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ (e-Bidding) เผยแพร่วจิำรณ์ 

(ไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร)

5
เผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร)

6

ยืน่ข้อเสนอและเสนอรำคำ(วงเงิน 50 ล้ำนบำทขึน้ไป  ให้ผู้เสนอรำคำ

จัดท ำเอกสำรไม่น้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรหลงัปิดกำรให้หรือจ ำหนำ่ย

เอกสำรประกวดรำคำ)

7
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ และรำยงำนผลตอ่หวัหน้ำ

สว่นรำชกำร

8 ขออนมุัตสิัง่ซือ้/จ้ำง

9 ท ำสญัญำซือ้ /จ้ำง

10 พฒันำระบบ (ระยะเวลำ 210 วนั)

11 ทดสอบกำรใช้งำน

12 เร่ิมใช้งำนระบบ

แผนการด าเนินงานโครงการระบบบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ล าดับที่ กิจกรรม
ต.ค.-59 พ.ย.-59 2560

หมายเหตุ
ก.ย.-59
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การบรูณาการฐานขอ้มลูและการบรูณาการการจา่ยเงนิ

สวสัดกิารสงัคม



โครงการ 4  e-payment ภาครัฐ

4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม

4.1.1 บรูณาการการจา่ยเงนิ
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย

4.1.2 บรูณาการฐานขอ้มลู
สวสัดกิารสงัคมและเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย



ระบบตัว๋รว่ม



ภาพรวมโครงสร้างการด าเนินงานระบบตัว๋ร่วม

ผูบ้ริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม

บรหิารจดัการและ
บ ารงุรกัษาระบบ

คกก. บริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

(CTAC)

บรกิารช าระดลุ

ก ากบัดแูล

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง    
และจราจร  (สนข.)

นโยบาย

ระบบศนูยบ์ริหารจดัการรายได้กลาง
• ประมวลผลรายการการ
ท าธุรกรรม

• บรกิารหกับญัชี
• จดัสรรรายได้
• จดัท ารายงานต่างๆ

ผูใ้ห้บริการ
(ภาคขนส่ง/นอกภาค

ขนส่ง)

ธนาคาร

การเตมิมูลค่า
ตวัแทนเตมิเงนิ การเตมิเงนิออนไลน์การเตมิเงนิอตัโนมตัิ

Auto

เงินสด
เครดิต/เดบิต
บญัชีธนาคาร

สวสัดิการจากภาครัฐ
ระบบการโอนเงินแบบ Any ID

ผู้ออกบัตร ผู้ร่วมออกบัตร
Co-branded

ตัวแทน
จ าหน่าย

ออกบตัรและขายบตัร
ขายบตัร

การออกบัตรและขายบัตร

ขายบตัร

$

(CTC)

(CCH)

(SP)



ภาพรวมโครงสร้างการด าเนินงานระบบตัว๋ร่วม

ผูบ้ริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม

บรหิารจดัการและ
บ ารงุรกัษาระบบ

คกก. บริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

(CTAC)

บรกิารช าระดลุ

ก ากบัดแูล

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง    
และจราจร  (สนข.)

นโยบาย

ระบบศนูยบ์ริหารจดัการรายได้กลาง
• ประมวลผลรายการการ
ท าธุรกรรม

• บรกิารหกับญัชี
• จดัสรรรายได้
• จดัท ารายงานต่างๆ

ผูใ้ห้บริการ
(ภาคขนส่ง/นอกภาค

ขนส่ง)

ธนาคาร

การเตมิมูลค่า
ตวัแทนเตมิเงนิ การเตมิเงนิออนไลน์การเตมิเงนิอตัโนมตัิ

Auto

เงินสด
เครดิต/เดบิต
บญัชีธนาคาร

สวสัดิการจากภาครัฐ
ระบบการโอนเงินแบบ Any ID

ผู้ออกบัตร ผู้ร่วมออกบัตร
Co-branded

ตัวแทน
จ าหน่าย

ออกบตัรและขายบตัร
ขายบตัร

การออกบัตรและขายบัตร

ขายบตัร

$

(CTC)

(CCH)

(SP)
รายงานข้อมลู
การใช้บรกิาร
ทุกสิ นวน้

Clearing/
Settlementเงิน
ให้กับผู้ให้บริการ

ทุกสิ นวนั

Clearing/
Settlement
เงินสวัสดิการกับ
กรมบัญ ชีกลาง
เป นรายงวด/รายเดือน

รายงานข้อมลู
การใช้สิทธิเป น
รายงวด/รายเดือน

1

2
3

4

5

6

 

8
 จ่ายเงิ นให้  ธนาคาร ตามท่ี เรียกเก็บ

9

ใช้บัตร

ออกบัตร

ส่งข้อมูล

Update บัตร

 นาคาร

 นาคาร



4.1 โครงการบรูณาการฐานขอ้มลู

สวสัดกิารสงัคม

สว่นที่ 1 สว่นที่ 2
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ฐานขอ้มลูกลางสวสัดกิารสงัคม
และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย

การบรูณาการฐานขอ้มลูและการบรูณาการการจา่ยเงนิ

สวสัดกิารสงัคม

ทีเ่กดิขึน้จรงิ



หลักสตูร รอส. รุน่ที ่3

แนวคดิในการพัฒนางานของ
กรมบญัชกีลางเขา้สูก่ารเป็น

e-Government
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hyper connected

Digital Economy

ทบทวนภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
จะใชป้ระโยชนอ์ยา่งไรและไปตอ่อยา่งไร

Social media

Blockchain
eID

Challenge

e-Government



Digital Economy

e-Estoniae-Estonia



Digital Economy

ฐานขอ้มลูกลาง 
(Data Master)

การเช่ือมโยงของฐานข้อมลู
ต่างๆ 

(Information Integration)

GOMDM IAAS

ระบบบริหารจดัการสื่ออีเล็คโทรนิค
(Content Management)ระบบการท างานร่วมกนั 

(Collaboration)

Single 

Sign On
K M

B2B

e-Comptroller

National e-Payment

Decentralize

Adapter Server Secururity Server

X-Road

e-ID X-Road CenterChallenge

e-Government



Big  Data

Big  Data
ตอ้งปรับปรงุและใสปั่จจัยอะไรลงไปเพิม่เตมิอกีจงึจะสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

Challenge

e-Payment
+Social Welfare
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Big  Data

Big  Data

e-Payment
+Social Welfare

ระยะเวลา

จ านวนเงนิ

ขา้ราชการ

ชือ่ประเภทเงนิ

เงินเดือน

เงินประจ า
ต าแน่ง

ค่าตอบแทน
สิทธิ

ประโยชน์อ่ืน

สวสัดิการ

ตวัอยา่ง



Big  Data

ตวัอยา่ง



วางกรอบแนวทาง แผนงาน โครงการ

Implement



จบการน าเสนอ


