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1. บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 
1.1 ความเป็นมา 

 
ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัริ่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ... หรอื สพร. และมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มี
หน้าทีใ่หบ้รกิาร ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกบั
การพฒันารฐับาลดจิทิลั โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 
▪ พฒันา บรหิารจดัการ และให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยดีิจิทลัและ

ระบบการใหบ้รกิารหรอืแอปพลเิคชนัพืน้ฐานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลดจิทิลั 
▪ จดัท ามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารทางเทคโนโลยดีจิทิลั 

และกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการท างาน
ระหวา่งกนัของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสอดคลอ้งกนั 

▪ ส่งเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างหน่วยงานของรฐั
การเปิดเผยขอ้มูลภาครฐัผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ทะเบยีนขอ้มูลดจิทิลัภาครฐัเพื่ออ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชนและ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐั 

▪ สง่เสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงานของรฐัใหบ้รกิารดจิทิลัแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 
▪ พฒันาบรกิารดิจิทลัภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

บรกิารไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และมัน่คงปลอดภยั 
▪ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการบริหารจดัการโครงการด้าน

เทคโนโลยดีิจิทลั รวมถึงส่งเสรมิ สนับสนุน ให้บรกิารวชิาการ และจดัอบรมเพื่ อ
ยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าทีข่องรฐัดา้นรฐับาลดจิทิลั 

▪ ศึกษา วจิยั สร้างนวตักรรม และส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการ งานวจิยัและ
นวตักรรมในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

▪ สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐัที่รบัผดิชอบในการจดัท ากรอบการ
จดัสรรงบประมาณบูรณาการประจ าปีที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานด้านรฐับาลดจิทิลั 
ตลอดจนสนับสนุนการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานและแผน
ระดบัชาตทิีเ่กีย่วกบัรฐับาลดจิทิลั 
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▪ ด าเนินการอื่นเพื่อพฒันารฐับาลดิจิทลัตามที่กฎหมายก าหนดหรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2561 ได้

ก าหนดให้มกีารประเมนิผลการด าเนินงานของส านักงานไว้ใน “มาตรา 42 การประเมนิผลของ
ส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ” ทัง้นี้ ตาม พระราชบญัญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 
“มาตรา 42 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิประสทิธภิาพการด าเนินงานขององค์การมหาชน และ
เพื่อใหอ้งคก์ารมหาชนมคีวามเป็นอสิระในการด าเนินกจิการตามความเหมาะสมภายใตก้ารก ากบั
ดแูลโดยมเีป้ามหายทีแ่น่ชดั ใหอ้งคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตร้ะบบการประเมนิผลขององคก์ารมหาชน
ตามที ่กพม. ก าหนด” 

 
อนึ่ง เนื่องด้วยคณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองค์การมหาชน (กพม.) ได้พจิารณา

เหน็ชอบหลกัการและกรอบแนวทางการประเมนิองคก์ารมหาชนและผูอ้ านวยการองคก์ารมหาชน 
ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิีส่ านกังาน ก.พ.ร. เสนอ และเกณฑก์ารพจิารณา
คัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นการประเมินด้าน
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน ตวัชีว้ดัที ่1.1 มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและ
สงัคมจากการด าเนินงาน 

 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการของคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน  

(กพม.) ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สพร. จงึเหน็ควรใหม้กีารด าเนินโครงการจา้งทีป่รกึษาวเิคราะห์
ความคุม้ค่าในการด าเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึน้ เพือ่วเิคราะห์
ความคุม้ค่าในการด าเนินงานด้านรฐับาลดจิทิลั ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม ในเชงิเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมถงึ ในเชงิของจ านวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครฐัที่สามารถประหยดัได้จากการ
ด าเนินงานรฐับาลดจิทิลัในทุกด้าน ซึ่งถอืเป็นเป้าหมายส าคญัที ่สพร. คาดหวงัจะใหเ้กดิขึน้จาก
การด าเนินงานต่อไป 

 
ทีป่รกึษาไดด้ าเนินการศกึษาและวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มของการ

พฒันารฐับาลดจิทิลัของ สพร. ประจ าปี 2563 โดยมโีครงการหลกัทีถู่กน ามาวเิคราะหผ์ลประโยชน์
ทัง้สิน้ 4 ยุทธศาสตร ์แบ่งย่อยเป็น 8 โครงการ และแบ่งย่อยในระดบักิจกรรมไดเ้ป็น 28 กจิกรรม 
โดยโครงการและกจิกรรมย่อยทีไ่ม่ไดว้เิคราะหเ์ป็นตวัเงนิ ทีป่รกึษาไดว้เิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ
และจดัท าผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มดว้ยวธิกีารบรรยาย ทัง้หมด 3 โครงการ แบ่งเป็น 6 
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กจิกรรมย่อย ส าหรบัโครงการทีว่เิคราะหผ์ลประโยชน์เป็นตวัเงิน ทัง้หมด 6 โครงการ แบ่งเป็น 22 
กิจกรรมย่อย ที่ปรึกษาสามารถสรุปรูปแบบการวิเคราะห์ผลประโยชน์ในภาพรวมของแต่ละ
กจิกรรมทีส่ามรถน ามาวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทีเ่ป็นตวัเงนิได ้ ดงันี้ 

 

 

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ โครงการย่อยหรือบริการ 
ท่ีน ามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าท่ี

ประเมินเป็นตวัเงิน ปีงบประมาณ 
2563 

การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม 

ผลประโยชน์
ทางตรง 

ผลประโยชน์ทางอ้อม
ท่ีประเมินเป็นตวัเงิน

ได้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนภาครฐัสู่การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

โครงการที ่1 โครงการพฒันาแพลตฟอรม์เพือ่
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร
แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ 

Government Data Exchange 
 1. Single-sign-on 2. e-cms 3. 
Government API 

  

One Stop Service 
 1. E-Gov.go.th 2. Info.go.th 3. 
Apps.go.th 4. Smart Box and Kiosk 5. 
G-News  
 6. biz.govchannel.go.th 7. 
govspending.data.go.th 8. CitizenInfo 

  

โครงการที ่2  โครงการพฒันาแพลตฟอรม์เพือ่การ
บรกิารจดัการภาครฐั 

Unified Government Communication 

 1. E-Saraban 2. G-Chat 3. GIN 
Conference 4. MailGoThai  

  

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ขบัเคลื่อนนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั 

โครงการที ่4 โครงการพฒันานวตักรรมดจิทิลั
ภาครฐั 

DGTi (Chatbot, Traffy Fondue)  
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : อ านวยความสะดวกภาครฐั ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั และสภาพแวดล้อมใหม่ 

โครงการที ่5 โครงการพฒันาศนูยบ์รกิารขอ้มลูเปิด
และการวเิคราะหข์อ้มลูภาครฐั (Open Government 
Data and Data Analytics Center) 

Open Government Data      

 1. Open Government Data   

 2. Open High Value Datasets    
โครงการที ่7 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั
ภาครฐัทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั 

1.GIN-DG Link-GSI 2.G-CLOUD   

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 : เพ่ิมทกัษะความสามารถบคุลากรภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

โครงการที ่8 โครงการการยกระดบัความสามารถและ
สรา้งความพรอ้มของบุคลากรเพือ่ส่งเสรมิรฐับาลดจิทิลั 
(Government Digital Skills) 

 1. TDGA      
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1.2 กรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลั 
 
ส าหรับแนวคิดการด าเนินงานในภาพรวม ที่ปรึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง  

e-Government for Better Government ซึง่จดัท าโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและ
การพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เมื่อปี ค.ศ. 2005 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรณีศกึษาแนวทางการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทางตรงและทางออ้มของโครงการ
รฐับาลดจิทิลัของ สพร. โดยผลประโยชน์ของรฐับาลดจิทิลัทีม่ตี่อหน่วยงานภาครฐัและประชาชน
ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

  
▪ ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในรูปตวัเงิน คอื ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

โดยตรงและออ้มจากการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลัทีส่ามารถค านวณเป็นตวัเงนิได้ 
อาท ิงบประมาณที่หน่วยงานภาครฐัใชใ้นการลงทุน รายได้ที่สูงขึน้ของภาครฐั 
ตน้ทุนค่าบรกิารของภาครฐัทีล่ดลง ตน้ทุนค่าพมิพเ์อกสารและการจดัสง่เอกสาร
ทีล่ดลง เป็นตน้ 

▪ ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีประเมินเป็นตวัเงินไม่ได้ คือ ผลประโยชน์ที่มิได้
เกดิขึน้โดยตรงจากการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลั แต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการ
ใช้บรกิาร หรอืการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลัที่ไม่สามารถค านวณเป็นตวัเงนิ เช่น 
บรกิารภาครฐัที่มคีุณภาพมากขึ้น ความปลอดภยัของขอ้มูลที่เพิม่สูงขึ้น การ
บรกิารทีม่กีารตอบสนองไดร้วดเรว็ขึน้ เป็นตน้ 

▪ ผลประโยชน์ด้านการประหยดั คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการ
รฐับาลดจิทิลัทีส่ง่ผลต่อการประหยดัในดา้นต่าง ๆ โดยเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อน
การมกีารบรกิารรฐับาลดจิทิลั อาท ิเวลาทีป่ระหยดัได ้และทรพัยากรทีป่ระหยดั
ไดจ้ากการใชบ้รกิารรฐับาลดจิทิลั เป็นตน้ 

 
ทัง้นี้ สามารถจ าแนกผลประโยชน์จากการใชบ้รกิารรฐับาลดจิทิลัโดยสรุปไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 จ าแนกผลประโยชน์จากการใช้บริการรฐับาลดิจิทลั 
 ผลประโยชน์ทางตรงในรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีไม่อยู่ในรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ด้านการประหยดั 

ผลประโยชน์ต่อ

หน่วยงานภาครฐั 
- ภาครฐัมรีายไดจ้ากภาษมีากขึน้ 
- ลดความเสีย่งจากการฉ้อโกง 
- ลดคา่ใชจ้่ายการเดนิทางและการลงพืน้ทีจ่รงิ 
- ลดตน้ทุนคา่ตพีมิพเ์อกสารและการจดัส่งเอกสาร 
- ไดร้บัรายไดเ้พิม่เตมิจากการใชง้านบรกิารหรอืขอ้มลูภาครฐัใน

เชงิพาณิชยม์ากขึน้ 
- ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผา่นบรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ 
- ลดตน้ทุนทีเ่กดิจากการทีต่อ้งมแีหล่งท างานหรอืแหล่งตดิต่อ

บรกิารภาครฐั (Physical Presence) 

- การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ   มากขึน้ 
- สนับสนุนการพฒันานโยบายภาครฐั 
- เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลู 

- การประหยดัเวลา 
- ลดตน้ทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
- ขอ้มลูต่าง ๆ มคีวามแมน่ย า ทนัสมยั 
- สามารถบรหิารความเสีย่งไดง้า่ยขึน้ 
- การประหยดัทรพัยากร 

ผลประโยชน์ต่อ

ผูใ้ช้บริการ 
- ราคาการใชบ้รกิารต่าง ๆ ลดลง 
- ลดตน้ทุนในการส่งขอ้มลูลง 
- ลดตน้ทุนการเดนิทาง 
- ลดตน้ทุนคา่ประสานงานชว่ยเหลอืต่าง ๆ 
- สรา้งโอกาสในการหารายไดข้องประชาชนและภาคธุรกจิ 

- การตอบสนองทีร่วดเรว็ขึน้ 
- พฒันาคุณภาพของขอ้มลู 
- พฒันาความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู 
- มทีางเลอืกมากขึน้และไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 
- การบรกิารทีพ่เิศษมากขึน้ 

- ลดระยะเวลาในการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 
- ลดการส่งขอ้มลูซ ้าซอ้น 
- ลดระยะเวลาเดนิทาง 

ทีม่า: E-Government for Better Government, OECD E-Government Studies (2005) 
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ที่ปรกึษาได้ก าหนดเป็นกรอบแนวทางการประเมนิความคุ้มค่าในการด าเนินงานด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ สพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ 
ผลประโยชน์ทางตรงทีส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได ้(Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางออ้ม 
(Indirect Benefits) ซึง่จะมทีัง้ในสว่นทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได1้ 
ดงัภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 หลกัการวดัผลประโยชน์ (ทางตรงและทางอ้อม)  

จากการด าเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลั 

 
 
ในสว่นของการประเมนิค่าใชจ้่าย ทีป่รกึษาไดใ้ช้จ านวนเงนิ (งบประมาณ) ที ่สพร. ใชใ้น

การด าเนินโครงการนัน้ ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม เพื่อน าไป
ประเมนิผลประโยชน์สุทธ ิซึง่หมายถงึ งบประมาณทีป่ระหยดัไปได้จากการทีห่น่วยงานภาครฐัมา
ใชบ้รกิารกลางของ สพร. (ผลประโยชน์หกัลบดว้ยคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้) 

 
 
 

 
1 ผลประโยชน์ทีไ่ม่สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิไดจ้ะใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดว้ยขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

1 
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1.3 ผลประโยชน์ (Benefit) ท่ีเกิดขึน้ 
 
ภายหลงัจากทีป่รกึษาไดศ้กึษาขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลัของ สพร. สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ด ้ดงัตาราง
ที ่2 

 
ตารางท่ี 2 การแสดงผลการวิเคราะหผ์ลประโยชน์จากบริการของ สพร.  

ยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการ 

โครงการย่อยหรือ
บริการ 

ท่ีน ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลประโยชน์
ทางตรง 

ผลประโยชน์
ทางอ้อม 

ผลประโยชน์
รวม 

ค่าใช้จ่ายรวม ความคุ้มค่า 
2563 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนภาครฐัสู่
การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

1,882,872,914 992,675,642 2,875,548,556 299,279,661 2,576,268,895 

โครงการที ่1 โครงการ
พฒันาแพลตฟอรม์เพือ่
สนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้รกิารแก่
ภาคประชาชนและภาค
ธุรกจิ 

Government Data 
Exchange 

613,408,166 168,925,181 782,333,347 70,774,068 711,559,279 

One Stop Service 633,769,456 99,039,215 732,808,671 70,442,807 662,365,864 

Common Platform 
   

3,299,713 -3,299,713 

โครงการที ่2 โครงการ
พฒันาแพลตฟอรม์เพือ่
การบรหิารจดัการภาครฐั 

Unified 
Government 
Communication - 
MailGoThai 

155,791,590 362,560,832 518,352,422 73,467,376 444,885,046 

Unified 
Government 
Communication - 
1. E-Saraban  
2. G-Chat 3. GIN 
Conference  

479,903,702 362,150,414 842,054,116 77,661,271 764,392,845 

โครงการที ่3 โครงการ
พฒันาระบบกลางดา้น
กฎหมาย 

Law Portal 
   

3,634,426 -3,634,426 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ขบัเคลื่อนนวตักรรมดิจิทลั
ภาครฐั   

192,521,064 0 104,419,795 20,861,337 171,659,727 

โครงการที ่4 โครงการ
พฒันานวตักรรมดจิทิลั
ภาครฐั 

1. DGTi  
2. OSS (EEC) 

192,521,064 0 104,419,795 20,861,337 171,659,727 
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ยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการ 

โครงการย่อยหรือ
บริการ 

ท่ีน ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลประโยชน์
ทางตรง 

ผลประโยชน์
ทางอ้อม 

ผลประโยชน์
รวม 

ค่าใช้จ่ายรวม ความคุ้มค่า 
2563 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : อ านวยความสะดวกภาครฐั 
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และ
สภาพแวดล้อมใหม่ 

2,467,070,236 707,627,809 3,174,698,045 1,042,949,129 2,131,748,916 

 โครงการที ่5 โครงการ
พฒันาศนูยบ์รกิารขอ้มลู
เปิดและการวเิคราะห์
ขอ้มลูภาครฐั (Open 
Government Data and 
Data Analytics Center) 

Open Government 
Data  

103,347,868 385,666,257 489,014,125 31,412,947 457,601,178 

โครงการที ่6 โครงการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดจิทิลัภาครฐัทีม่คีวาม
มัน่คงปลอดภยั 

1. GIN  971,575,673 219,190,000 1,190,765,673 439,239,570 751,526,103 

2. G-CLOUD 1,392,146,694 102,771,552 1,494,918,247 498,982,707 995,935,540 

โครงการที ่7 โครงการ
จดัท าแนวทาง มาตรฐาน
และขอ้เสนอแนะการ
พฒันารฐับาลดจิทิลั 
(Digital Government 
Transformation) 

Policy Standards 
and Regulations 

   
73,313,905 -73,313,905 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 : เพ่ิมทกัษะความสามารถ
บคุลากรภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

104,419,795 0 104,419,795 65,845,176 38,574,619 

โครงการที ่8 โครงการการ
ยกระดบัความสามารถและ
สรา้งความพรอ้มของ
บุคลากรเพือ่ส่งเสรมิ
รฐับาลดจิทิลั 
(Government Digital 
Skills) 

 1. TDGA   104,419,795 0 104,419,795 65,845,176 38,574,619 

 
4,646,884,009 1,700,303,451 6,347,187,459 1,428,935,303 4,918,252,157 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการโดยสรปุ 
 
ค่าใชจ้่ายโครงการ คอื ค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิในปีงบประมาณนัน้ ๆ ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คอื (1) ค่าใชจ้่ายโครงการ (ทางตรง) และ (2) ค่าใชจ้่ายปันสว่น ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายทางออ้ม โดย
ใช้หลกัการประเมนิตามวธิปัีนส่วนต้นทุนแบบ ABC (Activity-Based Costing) โดยที่ค่าใช้จ่าย
โครงการจะเป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ่ายจรงิ ตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณต่าง ๆ ดงัตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโดยวิธีทางการเงิน  

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ โครงการย่อยหรือบริการ 
ท่ีน ามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายปันส่วน รวมค่าใช้จ่าย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนภาครฐัสู่การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั 

137,378,325 161,901,36 299,279,661 

โครงการที ่1 โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์เพือ่สนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร
แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ 

Government Data Exchange 
 1. Single-sign-on 2. e-cms 3. 
Government API 

5,280,000 65,494,068 70,774,068 

One Stop Service 
 1. E-Gov.go.th 2. Info.go.th 3. Apps.go.th 
4. Smart Box and Kiosk 5. G-News 6. 
biz.govchannel.go.th 7. 
govspending.data.go.th 8. CitizenInfo 

21,077,869 49,364,938 70,442,807.01 

Common Platform                    
829,304  

             2,470,409            
3,299,713  

โครงการที ่2  โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์เพือ่การบรกิารจดัการ
ภาครฐั 

Unified Government Communication 
 1. E-Saraban 2. G-Chat 3. GIN 
Conference 4. MailGoThai  

110,191,152 40,937,494 151,128,646.25 

โครงการที ่3 โครงการพฒันาระบบ
กลางดา้นกฎหมาย 

Law Portal 
 

                                            
3,634,426  

3,634,426 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : ขบัเคลื่อน
นวตักรรมดิจิทลัภาครฐั 

1. DGTi 2. OSS (EEC) 
  

20,861,337 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 : อ านวยความสะดวกภาครฐั ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั 
และสภาพแวดล้อมใหม่ 

833,235,084 209,714,045 1,042,949,129 

 โครงการที ่5 โครงการพฒันา
ศนูยบ์รกิารขอ้มลูเปิดและการ
วเิคราะหข์อ้มลูภาครฐั (Open 
Government Data and Data 
Analytics Center) 

Open Government Data  7,654,068 23,758,879 31,412,947 
1. Open Government Data 

   

2. Open High Value Datasets 
   

1.GIN-DG Link-GSI 414,648,162 24,591,408 439,239,570 
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ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ โครงการย่อยหรือบริการ 
ท่ีน ามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายปันส่วน รวมค่าใช้จ่าย 

โครงการที ่7 โครงการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัภาครฐัทีม่ี
ความมัน่คงปลอดภยั 

2.G-CLOUD 405,158,204 93,824,503 498,982,707 

โครงการที ่6 โครงการจดัท า
แนวทาง มาตรฐานและขอ้เสนอแนะ
การพฒันารฐับาลดจิทิลั (Digital 
Government Transformation)  

Policy Standards and Regulations                                 
5,774,650  

                                                               
67,539,254  

73,313,905 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 : เพ่ิมทกัษะความสามารถบคุลากรภาครฐัด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

992,238 64,852,937 65,845,176 

โครงการที ่8 โครงการการยกระดบั
ความสามารถและสรา้งความพรอ้ม
ของบุคลากรเพือ่ส่งเสรมิรฐับาล
ดจิทิลั (Government Digital Skills) 

 1. TDGA   992,238 64,852,937 65,845,176 

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 

 
 

1.5 สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์
 
เนื่องจาก ขอบเขตของการศกึษาครัง้นี้ มคีวามครอบคลุมถงึการด าเนินงานตามภารกจิ

ของ สพร. ทัง้หมด โดยมกีารวเิคราะหก์ารประหยดังบประมาณ (ผลประโยชน์หกัดว้ยคา่ใชจ้่าย) ที่
ไดแ้สดงเหน็วา่ โครงการ/กจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สทุธิ
อยูท่ี ่2,576,268,895 บาท โดยกจิกรรมการใหบ้รกิาร 

 
1) โครงการ Government Data Exchange มคีวามคุม้คา่ จ านวน 711,559,279 บาท  
2) โครงการ One Stop Service มคีวามคุม้คา่ จ านวน 662,365,864 บาท 
3) โครงการ Common Platforms มคีวามคุม้คา่ จ านวน -3,299,713 บาท 
4) โครงการ MailGoThai มคีวามคุม้ค่า จ านวน 444,885,046 บาท 
5) โ ค ร งก า ร  Unified Government Communication มีค ว ามคุ้ ม ค่ า  จ า น วน 

764,392,845 บาท 
6) โครงการ Law Portal มคีวามคุม้คา่ จ านวน -3,634,426 บาท 
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โครงการ/กจิกรรมภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่2 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยู่ที ่
171,659,727 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 

 
1) โครงการพฒันานวตักรรมดิจิทลัภาครฐั มีความคุ้มค่า จ านวน 171,659,727 

บาท  
 
ในขณะที ่โครงการ/กจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่3 มคีวามคุม้คา่รวมในเชงิผลประโยชน์

สทุธอิยูท่ี ่2,131,748,916 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 
  

1) โครงการ Open Government Data and Data Analytics Center มคีวามคุ้มค่า 
จ านวน 457,601,178 บาท 

2) โครงการ GIN มคีวามคุม้ค่า จ านวน 751,526,103 บาท 
3) โครงการ G-Cloud มคีวามคุม้ค่า จ านวน 995,935,540 บาท 
4) โครงการ Digital Government Transformation มคีวามคุม้ค่า จ านวน  

-73,313,905บาท 
 

โครงการ/กจิกรรมภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่4 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยู่ที ่
38,574,619 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน์ี้ ไดแ้ก่ 

 
1) โครงการ Government Digital Skills อยูท่ี ่38,574,619 บาท 

 
เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ สพร. จดัตัง้ขึน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 ไดน้ัน้ ทีป่รกึษาจงึไดพ้จิารณาการด าเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลั
ของ สพร. ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ GIN โครงการ G-Cloud และ โครงการ MailGoThai 
พบว่า มีความคุ้มค่าในช่วงเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
(Benefit) ทีส่งูกว่าค่าใชจ้่าย (Cost) หรอืงบประมาณที ่สพร. ไดร้บัและเมื่อประเมนิจากการใชง้าน
ของหน่วยงานทัง้หมดที่ใช้บรกิาร ท าให้เกิดผลประโยชน์สุทธมิูลค่า 2,192,346,689 บาท หรอื
อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การที่หน่วยงานภาครฐัมาใชบ้รกิาร GIN, G-Cloud และ MailGoThai 
จาก สพร. ก่อใหเ้กดิการประหยดังบประมาณมากกวา่หน่วยงานด าเนินการเองถงึ 2,192,346,689 
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลประโยชน์สทุธิจากการบริการของ สพร.  
ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ โครงการย่อยหรือ

บริการ 
ท่ีน ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลประโยชน์
ทางตรง 

ผลประโยชน์
ทางอ้อม 

ผลประโยชน์
รวม 

ค่าใช้จ่ายรวม ความคุ้มค่า 
2563 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนภาครฐัสู่การ
ประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

1,882,872,914 992,675,642 2,875,548,556 299,279,661 2,576,268,895 

โครงการที ่1 โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์เพือ่สนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกจิ 

Government Data 
Exchange 

613,408,166 168,925,181 782,333,347 70,774,068 711,559,279 

One Stop Service 633,769,456 99,039,215 732,808,671 70,442,807 662,365,864 

Common Platform 
   

3,299,713 -3,299,713 

โครงการที ่2 โครงการพฒันา
แพลตฟอรม์เพือ่การบรหิารจดัการ
ภาครฐั 

Unified Government 
Communication - 
MailGoThai 

155,791,590 362,560,832 518,352,422 73,467,376 444,885,046 

Unified Government 
Communication - 1. 
E-Saraban  
2. G-Chat 3. GIN 
Conference  

479,903,702 362,150,414 842,054,116 77,661,271 764,392,845 

โครงการที ่3 โครงการพฒันา
ระบบกลางดา้นกฎหมาย 

Law Portal 
   

3,634,426 -3,634,426 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : ขบัเคลื่อนนวตักรรมดิจิทลัภาครฐั  192,521,064 0 104,419,795 20,861,337 171,659,727 

โครงการที ่4 โครงการพฒันา
นวตักรรมดจิทิลัภาครฐั 

1. DGTi  
2. OSS (EEC) 

192,521,064 0 104,419,795 20,861,337 171,659,727 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : อ านวยความสะดวกภาครฐั ด้วย
โครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั และสภาพแวดล้อมใหม่ 

2,467,070,236 707,627,809 3,174,698,045 1,042,949,129 2,131,748,916 

 โครงการที ่5 โครงการพฒันา
ศูนยบ์รกิารขอ้มลูเปิดและการ
วเิคราะหข์อ้มลูภาครฐั (Open 
Government Data and Data 
Analytics Center) 

Open Government 
Data  

103,347,868 385,666,257 489,014,125 31,412,947 457,601,178 

โครงการที ่6 โครงการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัภาครฐัทีม่ี
ความมัน่คงปลอดภยั 

1. GIN  971,575,673 219,190,000 1,190,765,673 439,239,570 751,526,103 

2. G-CLOUD 1,392,146,694 102,771,552 1,494,918,247 498,982,707 995,935,540 

โครงการที ่7 โครงการจดัท า
แนวทาง มาตรฐานและ
ขอ้เสนอแนะการพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (Digital Government 
Transformation) 

Policy Standards 
and Regulations 

   
73,313,905 -73,313,905 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : เพ่ิมทกัษะความสามารถบุคลากร
ภาครฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

104,419,795 0 104,419,795 65,845,176 38,574,619 
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ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ โครงการย่อยหรือ
บริการ 

ท่ีน ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลประโยชน์
ทางตรง 

ผลประโยชน์
ทางอ้อม 

ผลประโยชน์
รวม 

ค่าใช้จ่ายรวม ความคุ้มค่า 
2563 

โครงการที ่8 โครงการการ
ยกระดบัความสามารถและสรา้ง
ความพรอ้มของบุคลากรเพือ่
สง่เสรมิรฐับาลดจิทิลั 
(Government Digital Skills) 

 1. TDGA   104,419,795 0 104,419,795 65,845,176 38,574,619 

 
4,646,884,009 1,700,303,451 6,347,187,459 1,428,935,303 4,918,252,157 

หมายเหตุ:  * ผลประโยชน์สุทธ ิหมายถงึ ผลประโยชน์ (Benefit) หกัดว้ยคา่ใชจ้่าย (Cost) 
ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

1.6 สรปุผลประโยชน์ในการด าเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลัท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตวัเงินได้ 
 
นอกจากการวเิคราะหผ์ลประโยชน์จากการพฒันารฐับาลดจิทิลัของ สพร. ขา้งตน้แลว้ ที่

ปรกึษายงัไดพ้จิารณาผลประโยชน์จากการใหบ้รกิารของ สพร. ทีไ่ม่สามารถตคีา่เป็นตวัเงนิได ้ซึง่
การศกึษาวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดงักล่าว จะชีใ้หเ้หน็ผลประโยชน์ของการใหบ้รกิารของ สพร. ทีม่ี
ต่อประเทศในภาพรวมไดล้ะเอยีดถีถ่ว้นมากขึน้ โดยรายละเอยีดของผลประโยชน์แต่ละประเภท มี
ดงันี้ 

 
➢ ส่งเสริมความโปร่งใสและการจ ากดัการทุจริต (Transparency and Corruption) 

 
งานศกึษาของ Universite de Fribourg Suisse (2011) กล่าวว่า ประเดน็ความโปร่งใส

เป็นเป้าหมายหนึ่งของ การพฒันารฐับาลดจิทิลั ซึ่งก่อใหเ้กดิความเชื่อใจ (Trust) ระหว่างภาครฐั
และประชาชน อนัน าไปสู่การทุจริตที่ลดลงได้ เช่น ประเทศอาร์เจนตินาได้จดัท าเว็บไซต์ชื่อ 
“CRISTAL” เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การควบคุมการทุจรติและนโยบายประเทศ 
ภายหลงัจากการจดัท าเวบ็ไซตด์งักล่าว พบว่า ระดบัความโปร่งใสเพิม่สงูขึน้ นอกจากนี้ ยงัท าให้
ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการก ากบัดูแลภาครฐัมากขึน้ดว้ย ส่งผลใหส้ามารถลดความเสีย่งในการ
เกดิทุจรติคอร์รปัชนัในหน่วยงานภาครฐัลง ทัง้นี้  ส าหรบัประเทศไทย ปัจจุบนักรมบญัชกีลางได้
ร่วมกบั สพร. ในการเปิดเผยขอ้มลูการใชจ้่ายภาครฐัผ่านระบบภาษไีปไหน (govspending.data.go.th) 
รวมทัง้ ตอบสนองนโยบายรฐับาลโดยร่วมมอืกบัส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
จดัท าศูนยร์วมขอ้มลูเพื่อตดิต่อราชการ (info.go.th) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั พระราชบญัญตักิารอ านวย
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ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มอืส าหรบัประชาชน ซึ่ง
ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อกบัหน่วยงานของรฐั ท าให้ประชาชนมชี่องทางการตดิต่อ
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและรอ้งเรยีนได ้หากพบปัญหาจากการเขา้รบับรกิารจากภาครฐั ท าใหเ้พิม่
ความโปรง่ใสใหแ้ก่ประเทศเพิม่ขึน้เชน่กนั  

 
➢ สร้างโอกาสในการพฒันาและสร้างสรรคน์วตักรรมหรือธรุกิจประเภทใหม่ 

 
ปรมิาณขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัมจี านวนมหาศาล โดยขอ้มลูถูกสรา้งขึน้ทุก ๆ วนิาท ี

ท าใหข้นาดของขอ้มลูมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูไดจ้ านวน
มาก ประกอบกบัแนวโน้มการเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐัทีส่งูขึน้ เพือ่สง่เสรมิความโปร่งใสและสรา้ง
โอกาสในการพฒันานวตักรรมและประสทิธภิาพในการท างานของประเทศ ดงันัน้ การพฒันา
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ส าคญัอย่าง Big Data และ Open Data จะท าให้เกิดแหล่งทรพัยากรใหม่ที่
สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิได้ อาท ิตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยทีล่ดลง (Marginal Cost) ก าไร
ที่เพิม่ขึน้ (Profit) รายได้ที่เตบิโตสูงขึน้ (Revenue Growth) มูลค่าของธุรกจิที่สูงขึน้ (Enterprise 
Value) ภาพลกัษณ์การด าเนินงานของภาครฐัทีด่ขี ึน้ (Brand Image) และโอกาสทางเศรษฐกจิจาก
ธุรกจิรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะเพิม่ขึน้ (Business Opportunity) เป็นตน้ รวมทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิรูปแบบ
ทางธุรกจิใหม่ ๆ (New Business Models) เกดิการจา้งงานและมลีกูคา้ประเภทใหม ่ๆ มากขึน้ 

 
➢ สร้างพลงัและการมีส่วนร่วมของสงัคมและท้องถ่ิน 

 
งานศึกษาของ Subhash Bhatnagar (2003) พบว่า การน าดิจิทลัภาครฐัไปปรบัใช้ใน

ชนบท สามารถสง่ผลประโยชน์ในแงเ่ศรษฐกจิและสงัคมได ้กล่าวคอื ท าใหก้ารเขา้ถงึพืน้ทีห่่างไกล
ของรฐับาลมตีน้ทุนทีถู่กลง และสามารถสง่เสรมิใหภ้าคประชาสงัคม (NGOs) และประชาชนระดบั
รากหญ้ามีกระบวนการสร้างสังคม (Community Building Process) ได้ดีขึ้น โดยปัจจุบัน 
ส านกังานไดด้ าเนินการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลั (Digital Platform) ทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐั ไดทุ้กที ่ทุกเวลา ทัว่ถงึและเท่าเทียม ช่วยลดอุปสรรคใน
การรบับรกิาร ลดขัน้ตอน ระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในการตดิต่อกบัราชการ และยงัสามารถตดิตาม
สถานะการให้บรกิารได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานด าเนินการ
พฒันาแพลตฟอร์มดจิทิลั (Digital Platform) ที่อ านวยความสะดวกให้กบัหน่วยงานภาครัฐที่จะ
พฒันาบริการดิจิทลั เพื่อช่วยให้การท างานของภาครฐัสะดวกรวดเร็วขึ้น และเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั รวมทัง้ด าเนินการพฒันา One Stop Service Portal เพือ่เป็นศนูยก์ลางบรกิารภาครฐั ทัง้
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ส าหรบัประชาชน (Citizen Service Portal) ส าหรบัภาคธุรกจิ (Biz Portal) และส าหรบัชาวต่างชาต ิ
(Foreigner Portal) อนัจะท าให้เกิดการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั สามารถหาขอ้มลูส าหรบัการด าเนินชวีติ รวมถงึท าธุรกรรมออนไลน์ไว้
ในทีเ่ดยีวกนั เพือ่ใหส้ะดวกต่อการเขา้ถงึขอ้มลู และบรกิารของภาครฐั 

 
➢ พฒันาความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการ 

 
การมรีฐับาลดจิทิลัก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่พิม่ขึน้ ในแง่ของระยะเวลา

การด าเนินการ จ านวนขัน้ตอนและหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ กล่าวคอื เมื่อ
ภาครฐัน าระบบดจิทิลัมาใช ้กระบวนการทัง้หมดจะกลายเป็นระบบอตัโนมตั ิและลดระยะเวลาและ
ขัน้ตอนที่ในการด าเนินการลง ดงัตวัอย่างบรกิารภาครฐัที่มรีะยะเวลาการด าเนินการลดลง  ดงั
แสดงใหเ้หน็ในตารางที ่5 

 
ตารางท่ี 5 จ านวนวนัท่ีใช้ในการให้บริการของประเทศกรณีตวัอย่าง 

กรณีศึกษาประเทศตวัอย่าง รปูแบบบริการ ระยะเวลาท่ีใช้ 
ก่อนมีระบบฯ 

ระยะเวลาท่ีใช้ 
หลงัมีระบบฯ 

ศนูยบ์ริการประชาชน (บราซิล) ลงทะเบยีนเอกสารจ านวน 
29 เอกสาร 

2-3 วนั 20-30 นาท ี

ระบบภาษีออนไลน์ (ชิลี) กรอกภาษอีอนไลน์ 25 วนั 12 ชัว่โมง 

ระบบภาษีออนไลน์ (สิงคโปร)์ การประเมนิภาษอีอนไลน์ 12-18 เดอืน 3-5 เดอืน 

ทีม่า: Doing Business Report, World Bank 

 
นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาความเชือ่มโยงของการจดัอนัดบัรฐับาลดจิทิลัจากสถาบนัการจดั

อนัดบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิดชันี e-Government Development Index ของ UN, ดชันี Ease of 
Doing Business Index ของ World Bank ดชันี e-Government Ranking Survey ของมหาวทิยาลยั 
Waseda ดชันี World Competitiveness Index ของสถาบนั IMD ดชันี Network Readiness Index 
ของ World Economic Forum และดชันี Global Competitiveness Index ของ World Economic 
Forum ซึง่ดชันีต่าง ๆ ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ลว้นมคีวามเชือ่มโยงกนั เนื่องจากฐานขอ้มลูบางสว่นทีใ่ช้
ในการจดัอนัดบัของแต่ละดชันีเป็นข้อมูลชุดเดยีวกนั ดงันัน้ หากมดีชันีด้านการพฒันารฐับาล
ดจิทิลัตวัใดอยู่ในอนัดบัทีส่งูขึน้ อาจจะส่งผลใหอ้นัดบัของดชันีอื่น ๆ สงูขึน้ตามไปดว้ย และท าให้
ความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศโดยรวมเพิม่สูงขึน้ดว้ย ซึ่งความเชื่อมโยงดงักล่าวเป็น
ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 ความเช่ือมโยงระหว่างดชันีของสถาบนัการจดัอนัดบัต่าง ๆ 

 
 
ดงันัน้ เมื่อภาคธุรกจิและภาคเอกชนมคีวามต้องการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่

เพิม่สูงขึน้ การใหบ้รกิารของรฐัด้วยระบบดจิทิลั จะท าใหภ้าคธุรกจิมคีวามพงึพอใจมากขึน้ และ
สามารถดงึดูดนกัลงทุนไดม้ากขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ
เพิม่สงูขึน้ในทา้ยทีส่ดุ 

 
➢ สร้างเงินหมนุเวียนในเศรษฐกิจท่ีสงูขึน้จากการลงทุนของภาครฐั 

 
การลงทุนของภาครฐั โดยเฉพาะการลงทุนทีม่มีลูค่าสงูจะสามารถก่อใหเ้กดิกจิกรรมและ

รายได้ในภาคเศรษฐกิจเป็นตัวเงินที่มากกว่ามูลค่าที่รฐัจ่ายไป จากผลทวีคูณของการใช้จ่าย
ภาครัฐ2 (Fiscal Multiplier) อ้างอิงจาก ณัฐกานต์ วรสง่าศิลป์ (2551) ได้ศึกษาทิศทางของ
ผลกระทบและค่าตัวคูณของตัวแปรภายใน (Coefficient) ต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) โดยก าหนดให้ตวัแปรภายใน ได้แก่ ตวัแปรด้านการคลงั คอื 
(1) รายจ่ายประจ า (2) เงนิโอนรายจ่ายประจ า (3) รายจ่ายลงทุน (4) เงนิโอนรายจ่ายลงทุน และ

 
2 ผลทวคีณูของการใชจ้่ายภาครฐั หมายถงึ อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ของ GDP หากมกีารใชจ้่ายภาครฐัเพิม่ขึน้ 1 หน่วย  

ความเชื่อมโยงระหว่างดัชนีของสถาบันการจัดอันดับต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความส าคั ของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของประเทศ

32

SurveyCompiled Data 
from Various Source

Computed Data 
by Authors

World Bank

IMF

OECD & 
Euromonitor

ITU

UNESCO Stat

UN

ILO

WTO

Sources of Data

NRI

GCI

EODB IMD

E-Gov Survey by Waseda

EGDI by UN CPI

WEF Executive’s 
Opinion Survey

Doing Business
Survey

Waseda-ICA E-Government 
Ranking Survey

HCI Survey 
& OSI Survey

WEF Executive’s 
Opinion Survey

IMD’s Survey

E-Government Development Index

Ease of Doing Business Index

Global Competitiveness Index

Corruption Perception Index

Network Readiness Index

Business Executive’s Opinion Survey

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ตวัแปรอื่นในระบบเศรษฐกจิ คอื (1) GDP (2) การบรโิภคเอกชน และ (3) การลงทุนภาคเอกชน 
โดยเลอืกขอ้มลูในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2550 ซึง่ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่ รายจ่ายลงทุนภาครฐั
สามารถท าให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื่องจากภาคเอกชนได้ (Crowding In Effect) และมีตัวคูณทาง
เศรษฐกิจมากกว่า 1 จงึสรุปได้ว่า ภาครฐัควรจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้าง
พื้นฐานกลาง เพื่อให้มสีภาวะแวดล้อมทางด้านดจิทิลัที่เหมาะสมต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลัใน
ประเทศต่อไป 

 
➢ พฒันาการบรูณาการการท างานของรฐั 

 
รฐับาลดจิทิลัท าให้การปฏิสมัพนัธ์ (Interactions) ระหว่างรฐับาล และบุคคลภายนอก 

อาทิ ภาคธุรกิจ หรอืภาคประชาชนเพิม่มากขึ้น โดยจากผลการศึกษาของ Andersen (2003 – 
2009) พบว่า ภายหลังมีการบูรณาการท างานของรัฐภายใต้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว 
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งแต่ละภาคสว่นมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 
▪ ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั-ภาครฐั (G2G) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 71  
▪ ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั-ภาคประชาชน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 85  
▪ ความรว่มมอืระหวา่งภาคประชาชนดว้ยกนัเอง เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 100 
 
การบูรณาการการท างานของภาครฐัดว้ยการการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั นอกจากจะช่วยลด

ความซ ้าซ้อนในการท างานของหน่วยงานภาครฐัแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิการประหยดังบประมาณของ
ประเทศไดม้ากขึน้จากการใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างบูรณาการร่วมกนั ทัง้ในสว่นโครงสร้างพืน้ฐาน
และขอ้มลู 

 
➢ ยกระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานของภาครฐั  

 
ในปัจจุบนั มโีครงการน าร่องโดยน าเทคโนโลยรีฐับาลดจิทิลัมาใช ้เช่น AI Performance 

Audit จดัท าต้นแบบปัญญาประดษิฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence For Audit : AI for 
Audit) เพือ่ช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการตรวจสอบและการสง่สญัญาณเตอืนเกีย่วกบัขอ้มลูที่
ผดิปกตทิีจ่ะท าใหผู้ต้รวจสอบสามารถตอบสนองต่อความเสีย่งทีจ่ะเกดิไดอ้ย่างเหมาะสมและทนั
ต่อสถานการณ์ โดยเป็นความร่วมมอืระหว่าง สพร. ร่วมกบั ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ และ
ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) 
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อย่างไรก็ตาม ยงัมปีระเด็นความท้าทายเรื่องของมาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล อาทิ Data Cleansing, Converting และ 
Analytics ทีภ่าครฐัจ าเป็นตอ้งพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
➢ ส่งเสริมการด าเนินงานของรฐับาลให้มีความยัง่ยืนมากย่ิงขึน้ 

 
จากงานวิจยัของ UN พบว่า เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีบทบาทส าคญั มีผลต่อการพฒันา

ประเทศเพือ่มุ่งสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืจนถงึปี พ.ศ. 2573 (ปี 2030) ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีส าคัญที่หน่วยงาน
ภาครัฐมีความจ าเป็นต้องใช้งานบริการ เช่น G-Cloud, e-CMS และการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Data.go.th เป็นตน้ นอกจากสง่เสรมิประสทิธภิาพการท างานภาครฐัแลว้ ยงัสง่เสรมิความยัง่ยนืใน
การพฒันาประเทศอกีดว้ย 

 
นอกจากนี้ การให้บรกิารของ สพร. ยงัมสี่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิง่แวดล้อมได้ เช่น  

ลดปริมาณการใช้กระดาษ จากบริการ info.go.th หรือ SMS as a Service เป็นต้น ซึ่งจาก 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใน สพร. โดยบริการ info.go.th  
เพียงบริการเดียว บริการดงักล่าวสามารถสร้างผลประโยชน์จากการประหยดักระดาษได้ถึง 
5,394,374.1 บาทต่อปี 

 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้ศึกษาเพิม่เรื่องการประเมนิความคุ้มค่าที่ควบคู่กบัการรกัษา

สภาพแวดล้อมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานฯปีที่ผ่านมา พบว่าจ านวนกระดาษที่
ประหยดัจากโครงการ Info.go.th ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 102,540 แผ่น คดิเป็น 0.51 ตนั จะ
ส่งผลให ้ประหยดัน ้ามนั 1,317.6  ลติร (คดิเป็นมูลค่า 20,871.35บาท) ประหยดัน ้า 13,515 ลติร 
(คดิเป็นมลูค่า 213.67 บาท) ลดการตดัตน้ไม ้28 ตน้ และเพิม่ออกซเิจนทีเ่พยีงพอใหค้นไดห้ายใจ 
9 คน และชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้0.34 ตนัคารบ์อน หรอืเทา่กบั 5.44 ดอลลารส์หรฐั  

 
➢ เพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการของภาครฐัให้ประชาชนได้มากย่ิงขึน้ 

 
สพร. ได้อ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

GovChannel ทีเ่ปิดช่องทางใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการบรกิารดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครฐั ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ และช่องทาง
ออฟไลน์ตามสถานทีต่่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปี 2563 สพร. ไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจในการใช้
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บริการเปรยีบเทียบกบัความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิาร และความพงึพอใจในปีที่ผ่านมา พบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ สพร. ต ่ากว่าความคาดหวงัในเกอืบทุกโครงการ 
แต่ระดบัความพึงพอใจในหลายโครงการปรบัตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการ
ใหบ้รกิารของรฐัสงูขึน้ โดยประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของภาครฐัทีใ่หบ้รกิาร
ผา่นชอ่งทางต่างๆ ของ สพร. ทีม่ากขึน้ เชน่ Info.go.th data.go.th และ GovSpending 

 
➢ เพ่ิมทกัษะความสามารถในการท างานของบคุลากรภาครฐัให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

สอดคล้องกบับริบทการพฒันาของโลก 
 
สพร. ได้ด าเนินการจัดตัง้ Thailand Digital Government Academy (TDGA) โดยมี

เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการพฒันาบุคลากรดิจิทลัภาครฐัของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา 
TDGA ได้พฒันากรอบการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัส าหรบัข้าราชการและบุคลากรภาครฐักบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรภาครฐัจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาท ิหลกัสตูรดา้นการบรหิารจดัการสถาปัตยกรรมองคก์รใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู หลกัสตูร
ด้านการใชง้านระบบคลาวด์ และหลกัสูตรส าหรบัผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (Chief 
Information Officer: CIO) เป็นตน้ ซึง่มุ่งเน้นใหบุ้คลากรรฐัและขา้ราชการมทีกัษะและความสามารถ
ในการปฏบิตังิานโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ตามบทบาทและลกัษณะงานปัจจุบนั รวมทัง้เขา้ใจถงึ
บรบิทการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งเหมาะสม  

 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจี านวนผูผ้า่นการเขา้อบรมและพฒันาทกัษะ ICT จาก 

TDGA ถงึ 2,337 คน และอบรมผ่านระบบออนไลน์ 22,371 คน สามารถประเมนิผลประโยชน์จาก
การประหยดัจากการฝึกอบรมผ่าน สพร. ไดถ้งึ 104 ลา้นบาทโดยประมาณ 

 
➢ สร้างการยอมรบัจากต่างประเทศและเพ่ิมความเช่ือมัน่ด้านการท่องเท่ียวภายใต

สถานการณ์การแผร่ะบาดของไวรสั COVID-19 
 

สพร. ไดม้คีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัในการ บูรณาการการท างานร่วมกนั รวมทัง้
ภาคส่วน อื่น ๆ เพื่อรองรบัสถานการณ์ในช่วง COVID-19 ไดแ้ก่ การพฒันาแอป “หมอชนะ หรอื 
Mor Chana” เป็นเครื่องมอืบนัทกึขอ้มูลการเดนิทางและขอ้มูลสุขภาพของผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั 
ผ่านความยนิยอมของผูใ้ชง้านเพื่อเปิดเผยขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวงัและแจง้ระดบัความ
เสี่ยง รวมทัง้ช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ช่วยให้
เจา้หน้าที ่หน่วยงาน และบุคลากรทางการแพทยส์ามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นกประมวลผล
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ขอ้มลูเพื่อวเิคราะหค์วามเสีย่งจากประวตักิารเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึเป็นขอ้มลูรายงานที่
สามารถใหเ้จ้าหน้าทีต่ดิตามกลุ่มเสีย่งและใหค้วามช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงท ีเป็นประโยชน์ใน
การชะลอและระงบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยร่วมกบัภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม และภาคประชาชน ในการพฒันาระบบนี้ขึน้ การพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อระบุผูท้ีม่ ี
ความเสีย่งต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตดิตาม และแจง้เตอืน นกัท่องเทีย่วและ
หน่วยงานภาครฐั เพือ่ช่วยควบคุมการระบาดขอ้งโรคตัง้แต่ประเทศตน้ทาง เพือ่หนุนการท่องเทีย่ว
ชว่ยผลกัดนัเศรษฐกจิภายในประเทศ ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มเปิดประเทศตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว
ปลอดโควดิ-19 
 

 

 

 

 

 

 

 


