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การอบรมหลักสูตร  
“ระบบภาษีไปไหน”  หรือ ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ  

(Thailand Government Spending) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหมายเพ่ือน าพาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ๔.๐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาก าลังคนดิจิทัลขึ้นมารองรับการท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้างผลิตภาพ การผลิตในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากร
ภาครัฐให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพัฒนาประเทศ ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการก้าว
สู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงให้มีทักษะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือต่างๆที่มีความจ าเป็นในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่บั่นทอน
ศักยภาพในการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นต้นเหตุส าคัญของความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ
ไทยเลวร้ายลง คือ การที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้โดยง่าย และสะดวก 

ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงจัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “ระบบภาษีไปไหน” หรือ “ระบบ
ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพ่ือน าเสนอข้อมูลภาพรวมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ และการน าเสนอข้อมูล
ในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานราชการต่างๆสามารถ
น าข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสามารถน าข้อมูลไป
วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลต่อได้ 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบภาษีไปไหน 
๒.๒  เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการพัฒนา

ต่อยอดเพ่ือยกระดับการบริหารราชการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน 
 

๓. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมอบรม 
๓.๑  กลุ่มผู้อ ำนวยกำรกอง  

หมำยถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอานวยการ หรือ
ต าแหน่งอืน่ที่เทียบเท่า ซ่ึงท ำหน้ำที่ น ำนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรไปปฏิบัติ ควบคุมก ำกับ กำรท ำงำนของ
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ เช่น ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ หรือเทียบเท่า 

๓.๒  กลุ่มผู้ทำงำนด้ำนนโยบำยและงำนวิชำกำร  
หมำยถึง ผู้ที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่จัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร 
มำตรฐำน ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย ต ำรำ สิ่งประดิษฐ์ ให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสำยงำน  

๓.๓  กลุ่มผู้ทำงำนด้ำนบริกำร  
หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรให้ บริกำร ให้ควำมช่วยเหลือ หรืออ ำนวยควำม
สะดวก แก่ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้อ านวยการกอง กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ และกลุ่มผู้ท างานด้านบริการ ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันการยกระดับงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ทีก่ ากับ
ดูแลและตรวจสอบงบประมาณ  การเงิน จ านวน ๑๕ คน จากหน่วยงานดังนี้ 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 ส านักงบประมาณ 
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๕. จ านวนผู้เข้าอบรม 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จ านวน ๑๐๕ ท่าน  
 

๖. ระยะเวลาและสถานที่การอบรม  
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม C โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 
 

๗. การลงทะเบียน  
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/12204/ 

๘. ค่าใช้จ่าย 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมใน

โครงการนี้เท่านั้น 
 

๙. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
- การสร้างความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน อันจะน าไปสู่การสร้างสถาบันของรัฐที่เข้มแข็ง การมีหลักธรรมาภิบาล และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- การสร้างความตระหนักถึงการปรับตัวด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงาน และการสร้างเครื่องมือในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และนักพัฒนาก็ยัง
สามารถน าไปใช้หรือประมวลผล เพ่ือสร้างนวัตกรรมต่อไปได้    

- การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลที่ตนครอบครองอยู่เพ่ือสร้างความโปร่งใสของข้อมูลใน
รูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผลโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลได้ 
 

๑๐. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ๓๖๐๘ (พิมลชญา) หรือ 
อีเมล bda@ega.or.th 
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