
ภาษีไปไหน หรือ ภาษีมาจากไหน
Thailand Government Spending Phase 3

Digital Government Development Agency (Public Organization) DGA



หวัขอ้การประชุม
“ภาษไีปไหน” หรอื “ภาษมีาจากไหน”
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การพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย เพือ่การยกระดบัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

ความรว่มมอืหน่วยงานภายใตโ้ครงการ

ชดุขอ้มลูสนบัสนุนในโครงการภาษไีปไหน และ ภาษมีาจากไหน

รปูแบบการน าเสนอขอ้มลู และภาพรวมของการพฒันาระบบ

การรบัฟังขอ้คดิเหน็และการสมัมนา Focus Group ในโครงการเพือ่การพฒันาต่อยอด



การพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย

วันที่ 11 กันยายน 2561
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รฐับาลท่ีเปิดเผยเช่ือมโยง
ข้อมลูกนั

(Open and Connected 
Government)

หน่วยงานภาครฐั
เทคโนโลยีดิจิทลั

หน่วยงานภาครฐั
เทคโนโลยีดิจิทลั

1. แลกเปล่ียนและบรูณาการข้อมลู
(Data Sharing and Integration)

2. บรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Shared IT Infrastructure)

3. ติดต่อส่ือสาร และประสานงาน
(Communication and Collaboration) 

ภาคธรุกิจ
และภาคประชาชน
เทคโนโลยีดิจิทลั

1. การเปิดเผยข้อมลูภาครฐั
(Open Government Data)

2. การส่ือสารสองทาง
(Two-Way Communication)

3. การให้บริการ (Service Delivery) 

4. การอ านวยความสะดวก (Facilitation)

http://www.opengovasia.com/articles/7355-exclusive-origins-strategies-and-developments-of-the-electronic-government-agency-ega-thailand-part-i

รัฐบาลดจิทิลั 
(Digital Government)
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การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหาร
สินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

การเงิน
และการใช้จ่าย

การให้ข้อมูล

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

ความมั่นคงแห่งชาติ

การบริหารจัดการ
ชายแดน

การป้องกัน
ภัยธรรมชาติ

การค้า 
(น าเข้า/ส่งออก)

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

สาธารณูปโภค

ขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ

การยืนยันตัวตน
และการบริหาร
จัดการสิทธิ

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน5

2 3

4

คุณภาพชีวิตประชาชน

การศึกษา

การสาธารณสุข

การเพ่ิมประสิทธิภาพ            
แรงงาน 

1

สวัสดิการประชาชน

ภาษีและรายได้

การจัดการ
ในภาวะวิกฤติ

ความปลอดภัย
สาธารณะ

การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อ

ยกระดับบริการ

การลงทุน การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การท่องเท่ียว

ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (2560-2564)
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ตัวอย่างโครงการส าคัญที่รองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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หน่วยงาน ก. หน่วยงาน ค. หน่วยงาน n ...หน่วยงาน ข.

Big Data 
Analytics

ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

ฐานข้อมูลหน่วยงาน
...

Data Integration/ Government Data Exchange (GDX)

Apps / Web Government Kioskศูนย์บริการร่วม

น าเข้า ส่งออก สวัสดิการสังคม ทรัพยากร
น้ า

เกษตร การศึกษาการวิจัย

บริการประชาชน

ประชาชน
บริการข้อมูลเฉพาะบุคคล 
(MyGov/Digital Inbox)

แจ้งความพึงพอใจ
/ รับเรื่องเรียน

บริการภาคธุรกิจ บริการเฉพาะบริษัท (MyCorp)

แจ้งความพึงพอใจ
/ รับเรื่องร้องเรียน

เอกชน

จองคิว
ออนไลน์

จองคิว
ออนไลน์

ข้อมูลเฉพาะเรื่อง สาธารณสุข

...
Service Integration Platform

นายกรัฐมนตรี / 
คณะรัฐมนตรี

Business Portal
(BizPortal)

Citizen Portal

ข้อมูล
(CITIZENinfo)

Di
git

al
 ID

ข้อมูล

บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE : OSS)

ข้อมูลคน

ระบบภายใต้ 
โครงการ
Tracking
System

ระบบ
ภายใต้ 
โครงการ
Citizen 
Feedback

ติดตามสถานะ
บริการ(Tracking)

ติดตามสถานะ 
บริการ (Tracking)
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• เป็นศูนย์บริการร่วมรูปแบบออนไลน์ของภาครัฐ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการ
สามารถพบกับส่วนราชการผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา จากท่ีไหนก็ได้

• ศูนย์บริการร่วมในรูปแบบเคาน์เตอร์ที่ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการ ณ จุดบริการภาครัฐนั้น ส านักงานก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการ

1. เป็นบริการ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว ช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถพบกับส่วนราชการ
ผูใ้ห้บริการได้ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได้

2. ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ได้  
รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (MyInfo) และการร้องขอ
เอกสารทะเบียนดิจิทัลผ่านช่องทาง Digital Inbox ได้

3. การจองคิวออนไลน์ส าหรับบริการภาครัฐบางประเภท

4. การติดตามสถานะบริการ (Tracking) รวมถึงการแจ้งผลความ
พึงพอใจ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนบริการรัฐเกี่ยวกับบริการได้ เป็นต้น

1. เป็นบริการ One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการ
ภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

2. ให้บริการข้อมูลและสามารถท าธุรกรรมแบบออนไลน์ท่ีครอบคลุม
กระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปิดกิจการ รวมถึง
การติดตามสถานะบริการ และแจ้งความพึงพอใจได้ เป็นต้น

3. ครอบคลุม 25 ประเภทธุรกิจท่ีส าคัญ
4. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อท าธุรกรรมกับภาครัฐแบบไม่ต้องยื่น

เอกสารประกอบการท าธุรกรรม ลดการกรอกแบบฟอร์มท่ีซ้ าซ้อน 
และลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ

ภาคประชาชน -> Citizen Portal ภาคเอกชน -> Business Portal

One Stop Service (OSS) : บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว



ข้อมูล
ทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต

ข้อมูล  
เฉพาะเร่ือง

หลกัฐาน   การช าระ
คา่ธรรมเนียม

ข้อมลูอ่ืนฯ
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บริการ
รับค าขอ

บริการเช็ค
สิทธิต่างๆ

Government Data 
Exchange Center

ศูนย์ GDX
ประชาชนเอกชน 
ผู้ใช้บริการ

ศูนย์ GDX
 ท าหน้าท่ี ศูนย์กลางในการ

เช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

 เสมือน Clearing House
ที่ท าหน้าท่ีรับและส่งค าขอ
เอกสารประกอบจาก
หน่วยงานท่ีบริการ
ประชาชน ภาครัฐ และภาค
ธุรกิจเพ่ือส่งข้อร้องขอไปยัง
หน่วยงานทะเบียนหรือ
หน่วยท่ีออกใบอนุญาตหรือ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

 เอกสารท่ีรับ/ส่ง ต้อง
เข้ารหัสลับ โดยท่ีคนกลาง
เปิดอ่านไม่ได้



 ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
o บัตรประชาชน 
o ทะเบียนบ้าน
o ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับ Linkage 

Center ได้แล้ว 
 ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
o ข้อมูลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
o ข้อมูลผู้ถือหุ้น
o หนังสือบริคณห์สนธิและอื่นๆ
o ข้อมูลงบการเงิน
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ตัวอย่างข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงผ่านศูนย์ GDX แล้ว

 ข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล
o สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต)ิ
o สิทธิประกันสังคม (ส านักงานประกันสังคม) 

 ข้อมูลอื่นๆ 
o เงินสะสมกรณีชราภาพของผู้ประกันตน (ส านักงาน

ประกันสังคม) 
o ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ของคนไข้ในสังกัดส านัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
o ข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา (การประปานครหลวง)
o รายช่ือผู้กู้ยืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
o ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คุรุสภา)



โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร

CITIZENinfoInfo.go.th
คู่มือประชาชน

https://citizen.info.go.th

กิจกรรม
ปักหมุด

ส ารวจความ
พร้อม

ระบบปักหมุด
o ทุกหน่วยงานจะต้องปักหมุดจุดให้บริการทั่ว

ประเทศ ท าให้รู้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่
จะต้องด าเนินการ 

o เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาเครื่องมือ
ต่างๆ  

77,890 จุดบริการ

ระบบส ารวจความพร้อม
o หน่วยงานส ารวจความพร้อมเพ่ือให้

ทราบสถานะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือวางแนวทางในการสนับสนับการ
ด าเนินการของหน่วยงาน

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
o Linkage Center ของกรมการปกครอง
o ศู น ย์ แ ลก เปลี่ ย น ข้ อมู ล ภ า ครั ฐ  ( GDX)

ของสพร.

1
2
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ยกเลิกส าเนา
เอกสาร



ประชาชน
• แสดงจุดให้บริการประชาชนทั่วประเทศบนแผนที่ และการเดินทาง

ไปใช้บริการ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 
• บอกสถานะการยกเลิกส าเนา
• บอกความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ
• ให้ข้อเสนอแนะน า ร้องเรียนต่างๆ

12

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

ภาครัฐ
• เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการยกเลิกส าเนาเอกสาร
• ทราบความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ



ตัวอย่าง หน้าจอแอปพลเิคชัน CITIZENinfo
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หนึ่งในบริการหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐบาลไทย



คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
มติ : เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมความโปร่งใส และให้อ านาจภาคประชาชน
ในการส ารวจตรวจสอบและต่อต้านการทจุริตโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  กระทรวงมหาดไทย

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

“ภาษีไปไหน?”

1

2
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ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับระบบภาษีไปไหน
ตัวช้ีวัด รายงานผล

1. Corruption Perception Index อันดับของประเทศไทยมีการเลื่อนอันดับขึ้น

2. Open Data index ยังไม่มีการส ารวจและจัดอันดับในปี 2017 และ 2018

3. Open Data Barometer ยังไม่มีการส ารวจและจัดอันดับในปี 2017 และ 2018

4. Organization for Economic Co-operation and 
Development

อยู่ระหว่าง ท า Methodology 
มีการให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศผล

5. Open Government Partnership อยู่ระหว่างการรอย่ืนสมัครสมาชิก คาดว่าจะสามารถสมัครสมาชิกได้
ประมาณปี 2562 และมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ OGP โดยยกระดับโครงสร้างของคณะกรรมการฯ 
ให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นประธาน เพื่อยกระดับ
การด าเนินการ OGP ในระดับประเทศ
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Corruption Perceptions Index - CPI
การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดยเน้นเรื่องความ
โปร่งใสของแต่ละประเทศทั่วโลก จัดโดยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) 
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งจากการส ารวจ และการวัดค่าต่างๆ 
ค านวณจากสถาบันที่เชื่อถือได้ และเป็นดัชนีที่เป็นที่ใช้อ้างใน
เร่ืองคอร์รัปชั่นมากที่สุดในโลก

Country Rank 2014 Rank 2015 Rank 2016 Rank 2017

Thailand 85 76 101 96

Source: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Global Open Data Index ranking
Country Rank 2014 Rank 2015 Rank 2016

Thailand 59 42 51

ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก เป็นกิจกรรมการประเมินและจัด
อันดับสถานะของการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละประเทศทั่วโลก 
จัดโดยองค์กรกลาง Open Knowledge International

Source: https://index.okfn.org/place/th/
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Global Open Data Index ranking

“ภาษีไปไหน” >> Procurement

 Openly licenced

 Open and machine-readable format

 Downloadable at once

 Up-to-date

 Publicly available

 Available free of charge

(Open Government License - Thailand)
สัญญาอนญุาตใหใ้ช้ขอ้มลูภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย

Source: https://index.okfn.org/place/th/

พร้อมส าหรับ Excel/ CSV File Format

ยังไม่มีการรวมไฟล์ทั้งหมดเพ่ือใหส้ามารถ
ดาวโหลด/อัพเดทไฟล์ได้ในครั้งเดยีว (ปัจจุบันแยกเป็นรายเดือน)

เนื่องด้วยที่ผ่านมา ไฟล์ยังไม่มี format ที่ชัดเจน และไม่เป็น
ปัจจุบัน แต่ระบบปัจจุบันข้อมลูพร้อมและมีการอัพเดทอยู่เสมอ

สามารถเข้าดขู้อมูลไดโ้ดยไมต่้องท าการ Login

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใชข้้อมูล
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Open Data Barometer
Country Rank 2014 Rank 2015 Rank 2016

Thailand 57 62 53

การประเมินและจัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีการปรับปรุงระเบียบวิธีการอย่างต่อเนื่อง 
จาก World Wide Web Foundation’s

Govspending Soft Launch Official Launch

Source: http://opendatabarometer.org/2ndEdition/analysis/explorer.html
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Source: http://opendatabarometer.org/2ndEdition/analysis/explorer.html

Detailed data on government spend

 Machine-readable
 Dataset up to date
 Dataset being kept regularly updated

 Easy to find information about this dataset
 Data identifiers provided for key elements in the dataset

Open Data Barometer
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Source: http://www.opengovpartnership.org/

Open Government Partnership (OGP) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเปน็สมาชิก OGP โดยมีกระทรวงการคลังเปน็หน่วยงานหลัก 

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ส าหรบัประชาชน 4 ด้านหลัก
 ความโปร่งใสด้านการคลัง (Fiscal Transparency)
 การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) 
 รายได้และสินทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Officials Asset Disclosure)
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  (Citizen Engagement)

สถานะปัจจุบันของ OGP
1. อยู่ระหว่างรอการยืนยันการเข้าเป็นสมาชิก
2. เพื่อยกระดับการด าเนินการ OGP ในระดับประเทศ
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Open Government คืออะไร?

Transparency

Participation Collaboration

Open Government Data 1. Complete: ข้อมูลสาธารณะท้ังหมดต้องเปิดเผย

2. Primary: เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานท่ียังไม่ใช่การวิเคราะห์

3. Timely: เปิดเผยข้อมูลเร็วท่ีสุดเพ่ือรักษาคุณคา่ของข้อมูล

4. Accessible: ต้องเปิดเผยอย่างกว้างขวางท่ีสุด

5. Machine Processable: อยู่ในรูปแบบท่ีน าไปวิเคราะห์ได้

6. Non-Discriminatory: เปิดเผยข้อมูลให้ใครก็ได้

7. Non-Proprietary: ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีไม่ท าให้ใครเป็น
เจ้าของหรือควบคุมได้แต่เพียงคนเดียวหรือกลุม่เดียว

8. License-Free: ข้อมูลต้องไม่มีข้อห้ามในเรื่องสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อจ ากัดในเชิงการค้า อื่นๆ

Source: https://public.resource.org/8_principles.html
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ภาษีไปไหน
และภาษีมาจากไหน คืออะไร?

“เป็นจุดเริ่มต้น”
ในการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั

พัฒนาต่อยอดในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ตลอดจนการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

และตรวจสอบการด าเนินงานของภาครฐัตามหลักธรรมาภบิาล

https://www.youtube.com/watch?v=OprWbuMwLJE0



ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้โครงการ

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

 ส านักนายกรัฐมนตรี

 กระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 ส านักงบประมาณ

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ปปท.)

 กรมบัญชีกลาง

 กรมประชาสัมพันธ์

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
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สืบเนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ...

- แต่งต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
- มีมติให้ด าเนินการ “เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ” เมื่อวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
“…โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐท่ีกระจัดกระจายอยู่ตาม
สถานท่ีและรูปแบบต่างๆ มาน าเสนอไว้ในเว็บไซต์เพียงเว็บเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ค้นหาได้สะดวก”

- ต่อมาเมื่อวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ได้รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการในทีป่ระชุม คตช. 
“…และข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. ในเรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน “ภาษีไป
ไหน” กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และได้สั่งการ
เพ่ิมเติม ให้พิจารณาวิธีการท าอย่างไรให้โครงการในระดับพ้ืนท่ีสามารถด าเนินการต่อไปได้โดย
ไม่มีการทุจริต”

- ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุม คตช.
“...มติคณะกรรมการท่ี ๕ ในเรื่องการจัดท าเว็บไซต์ ภาษีมาจากไหนโดยมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ให้กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานคกก.การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบ ภาษีมาจากไหน
และให้มีการเชื่อมโยงกับระบบ ภาษีไปไหน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ”0
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ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)
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เริ่มต้นจากการน าข้อมูลเปิดเผยมาพัฒนาต่อยอด



ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และระบบภาษีไปไหน
Open Government Data: OGD

รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณรฐั

วางแผนการ
ใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

ใช้ระบบในการ
ตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณ

คาดการณ์
ตรวจสอบ

แนวโน้มการ
ขยายตัว
เชิงธุรกิจ

วิเคราะห์
มุมมอง

เศรษฐกิจใน
แง่มุมที่ภาครัฐ
เป็นผู้ลงทุน

เข้าใจ
และรับทราบถึง
ความโปร่งใสใน

ภาครัฐไทย 
สร้างส านึก
ความเป็น

เจ้าของ ปกป้อง
ทรัพยากรและ
ภาษีของชาติ

กระตุ้นให้ค่าดัชนี 
CPI, Global Open 

Data Index
และ Open Data 
Barometer ของ
ประเทศเพ่ิมสูงข้ึน

Source: http://www.dga.or.th/

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน 

นานาประเทศ 
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รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ “ภาษีไปไหน”

แหล่งข้อมูล
• ข้อมูลโครงการจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยงานภาครัฐ จากระบบ e-GP
ของกรมบัญชีกลาง

น าเสนอข้อมูล
• ภาพรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
• เปรียบเทียบข้อมูลการใช้จ่ายงบฯ ตาม

 หน่วยจัดซ้ือ  
 มูลค่าโครงการ
 จ านวนโครงการ    
 พื้นที่ ลงถึงระดับต าบล
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

• ข้อมูลบริษัทที่ได้รับงานจากภาครัฐสูงสุด 
20 อันดับ ตาม

 จ านวนโครงการ หรือ
 จ านวนงบประมาณ

• มีเคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลตาม
ความสนใจได้

ระยะที่ 1 : 2559 (รูปแบบ Website) ระยะที่ 2 : ปี 2560 พัฒนาเพ่ิมเติมจากระยะที่ 1 (รูปแบบ Website และ Mobile Application)

ระบบ “ภาษีไปไหน” ผ่าน Mobile Application รองรับทั้ง IOS และ Android
• เช็คข้อมูลโครงการภาครัฐที่อยู่รอบๆ ตัวในบริเวณที่ท่านอยู่ไดท้นัที
• น าเสนอข้อมูลไดเ้ช่นเดยีวกับการน าเสนอผา่นเว็บไซต์
• ถ่ายรูปโครงการที่พบจากกล้องมือถือ และส่งตรงไปยังช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต เรื่องร้องเรียน 

หรือแชร์ไปยัง Facebook ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
• ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ จากระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
• ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

เพิ่มช่องทางแจ้งทุจริต/ เรื่องร้องเรียน / รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากประชาชน
• ส่งตรงไปยัง ส านักงาน ปปท. และส านักนายกรัฐมนตรี
• แชร์ข้อมูลไปยัง Facebook และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ 

การน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
• เรียกดูข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามมิติต่างๆ เช่น มุมมอง 5 ด้านของรัฐบาล ลักษณะงาน

รายยุทธศาสตร์ รายกระทรวงหรือกรม  
• เรียกดูข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรให้กับแต่ละเรื่องตามพื้นที่  ดูการกระจายตัวของงบประมาณตาม

จังหวัดต่างๆ
• ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานจากสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณได้  รวมถึงการเปรียบเทียบ

ภาพรวมผลการด าเนินงานระหว่างกระทรวงหรือกรม ผ่านสัดส่วนผลการเบิกจ่าย



Channel Data

ภาษีมาจากไหน ภาพรวมรายได้การจัดเก็บ
ของรัฐบาล ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น 
จากกระทรวงการคลัง สศค. และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

งบประมาณ การจ าแนกข้อมูลงบประมาณ 
5 กลุ่ม ข้อมูลพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี/ เพิ่มเติม จากส านักงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ภาพรวมรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปจีากกรมบัญชกีลาง
การจ าแนกดูรายการงบประมาณและผลการ
เบิกจ่ายรายหน่วยงาน

แผนที่ แสดงงบประมาณที่ใช้และจ านวน
โครงการ ของโครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
จากกรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
สถานะโครงการ และพิกัดโครงการแสดง
ในลักษณะพื้นที่ จากกรมบัญชีกลาง

ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต ส านักงาน ปปท.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
และกระทรวงดิจิทัลฯ

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ
เว็บไซต์/ ข้อเสนอแนะต่างๆ 
โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

แสดงความคิดเห็น

การแชร์ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook

สามารถทราบข้อมูลที่อัพเดทใหม ่
และมีข้อมูล 2 ภาษา

สามารถ Export ผลการค้นหาข้อมูล
ในรูปแบบ excel file ได้

เปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล 
ผ่าน Web Service

ระยะที่ 3 : ปี 2561 พัฒนาเพ่ิมเติมจากระยะที่ 2 (รูปแบบ Website, Mobile Application และ API)



การจัดอบรมและการบรรยาย “ภาษีไปไหน”
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เครือข่ายภาคีต่อต้านคอรร์ัปชัน       
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เครือข่ายภาคีต่อต้านคอรร์ัปชัน       



ภาษีไปไหน? govspending.data.go.th/
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https://govspending.data.go.th/


Thailand Government Spending Data

“มาจากไหน”

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

กรมบัญชีกลาง
eGP

BIG DATA of GovSpending

“อยู่ที่ใคร”

“น าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง”

- ข้อมูลรายได้
ท้องถิ่น

กรมบัญชีกลาง
GFMIS

ส านัก
งบประมาณ

- ข้อมูล
งบประมาณ

- ข้อมูลโครงการ
รัฐ

- ข้อมูลผลการ
เบิกจ่าย

กรมสรรพากร

- ข้อมูลรายได้รัฐ

กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ชุดข้อมูลสนับสนุนในโครงการภาษีไปไหน (GovSpending Data)

ภาษีมาจากไหน

• ผลรวมรายได้จัดเก็บของรัฐบาล
• ที่มาของรายได้รวมท้องถิ่น

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

• ภาพรวมงบประมาณของประเทศ
• ภาพรวมงบประมาณรายหน่วยงาน
• การเปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง

หน่วยงาน

• ภาพรวมผลเบิกจ่ายของประเทศ
• ภาพรวมผลเบิกจ่ายรายหน่วยงาน
• การเปรียบเทียบผลเบิกจ่ายระหว่าง

หน่วยงาน

โครงการต่างๆของรฐั

• การค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

• ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
• ช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
• การ Export ข้อมูลการค้นหา

ภาษีไปไหน

New New and Update

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การแสดงความคิดเห็น
• การแจ้งเรื่อง: แจ้งเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสทุจริต
• การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบในรูปแบบ API

New and Update New and Update

New and Update

Website and Mobile Application

เชื่อมโยงข้อมูลแสดงในรูปผลรวมและจังหวัด
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“เว็บไซต์ ภาษีมาจากไหน?”
ผลรวมรายได้จัดเก็บของรัฐบาล
- ผลรวมรายได้จัดเก็บของรัฐบาล
- รายละเอียดการจัดเก็บรายได้รัฐจาก 3 กรม
- รายได้สุทธิหลังการหักจัดสรร
- เปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ระหว่างปี

ที่มาของรายได้รวมท้องถิ่น
- รายได้ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
- การเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี
- การจัดอันดับจังหวัดเทียบ

- จัดเก็บเอง/ รัฐจัดสรร/ เงินอุดหนุน



“แอปพลิเคชัน ภาษีมาจากไหน”
Mobile Application
- ภาษีมาจากไหน
- งบประมาณ/ ผลเบิกจ่าย
- จัดซื้อจัดจ้าง
- ช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
- การ Share to Facebook
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“การ Export ข้อมูล และ บริการ API Services”

0

Export File: Excel 
- การ Export ข้อมูลจากการค้นหา 

(Maximum 500 Rows)

บริการ API Services
- การเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาษีไปไหน
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For more information please contact 
Business Development Department  
Tel. 02-612-6000 ext. 3310

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอค าแนะน าการใช้งาน
ท่านสามารถติดต่อ  :

DGA Contact Center
โทรศัพท์ : 02-6126060
Email : contact@dga.or.th

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) 
(DGA)


