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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 

 ความเป็นมา 

 

ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สาํนักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2561 

หรอื สพร. และมผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหีน้าที่ให้บริการ ส่งเสริม

สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 

 พฒันา บรหิารจดัการ และให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยดีจิทิลัและ

ระบบการใหบ้รกิารหรอืแอปพลเิคชนัพืน้ฐานในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรฐับาลดจิทิลั 

 จดัทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารทางเทคโนโลยดีจิทิลั 

และกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางาน

ระหว่างกนัของหน่วยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสอดคลอ้งกนั 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างหน่วยงานของรฐั

การเปิดเผยขอ้มูลภาครฐัผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั และเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลี่ยน

ทะเบยีนขอ้มลูดจิทิลัภาครฐัเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บรกิารประชาชนและ

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐั 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงานของรฐัใหบ้รกิารดจิทิลัแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 พฒันาบรกิารดิจทิลัภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

บรกิารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และมัน่คงปลอดภยั 

 ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการบริหารจดัการโครงการด้าน

เทคโนโลยดีจิทิลั รวมถึงส่งเสรมิ สนับสนุน ให้บรกิารวชิาการ และจดัอบรมเพื่อ

ยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าทีข่องรฐัดา้นรฐับาลดจิทิลั 

 ศึกษา วจิยั สร้างนวตักรรม และส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการ งานวจิยัและ

นวตักรรมในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

 สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรฐัที่รบัผดิชอบในการจดัทํากรอบการ

จดัสรรงบประมาณบูรณาการประจําปีที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานด้านรฐับาลดิจทิลั 

ตลอดจนสนับสนุนการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผน

ระดบัชาตทิีเ่กีย่วกบัรฐับาลดจิทิลั 
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 ดําเนินการอื่นเพื่อพฒันารฐับาลดิจทิลัตามที่กฎหมายกําหนดหรอืคณะรฐัมนตรี

มอบหมาย 

 

พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สํานักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2561 ได้

กําหนดให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานของสํานักงานไว้ใน “มาตรา 42 การประเมนิผลของ

สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน” ทัง้น้ี ตาม พระราชบญัญตัิองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 

“มาตรา 42 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิประสทิธภิาพการดําเนินงานขององค์การมหาชน และ

เพื่อใหอ้งคก์ารมหาชนมคีวามเป็นอสิระในการดําเนินกจิการตามความเหมาะสมภายใต้การกํากบั

ดแูลโดยมเีป้ามหายทีแ่น่ชดั ใหอ้งคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตร้ะบบการประเมนิผลขององคก์ารมหาชน

ตามที ่กพม. กําหนด” 

 

อน่ึง เน่ืองด้วยคณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองค์การมหาชน (กพม.) ได้พจิารณา

เหน็ชอบหลกัการและกรอบแนวทางการประเมนิองคก์ารมหาชนและผูอ้ํานวยการองคก์ารมหาชน 

ตามคําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิีส่ํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเกณฑก์ารพจิารณา

คัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นการประเมินด้าน

ประสทิธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน ตวัชีว้ดัที ่1.1 มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและ

สงัคมจากการดาํเนินงาน 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  

(กพม.) ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น สพร. จงึเหน็ควรใหม้กีารดําเนินโครงการจา้งที่ปรกึษาวเิคราะห์

ความคุม้ค่าในการดําเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ เพื่อวเิคราะห์

ความคุ้มค่าในการดําเนินงานด้านรฐับาลดจิทิลั ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม ในเชงิเศรษฐกจิและ

สงัคม รวมถงึ ในเชงิของจํานวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครฐัที่สามารถประหยดัได้จากการ

ดําเนินงานรฐับาลดจิทิลัในทุกด้าน ซึ่งถอืเป็นเป้าหมายสําคญัที่ สพร. คาดหวงัจะให้เกดิขึน้จาก

การดาํเนินงานต่อไป 

 

ทีป่รกึษาไดด้ําเนินการศกึษาและวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของการ

พฒันารฐับาลดจิทิลัของ สพร. ประจาํปี 2562 โดยมโีครงการหลกัทีถู่กนํามาวเิคราะหผ์ลประโยชน์

ทัง้สิน้ 4 ยุทธศาสตร ์แบ่งย่อยเป็น 5 โครงการ และแบ่งย่อยในระดบักจิกรรมไดเ้ป็น 20 กจิกรรม 

โดยทีป่รกึษาสามารถสรปุรปูแบบการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ในภาพรวมของแต่ละกจิกรรมได ้ดงัน้ี 
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ยุทธศาสตรแ์ละ

โครงการ 
โครงการย่อยหรอืบริการ 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วามคุม้ค่าในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

การวิเคราะหผ์ลประโยชน์

ทางตรงและทางอ้อม 

ผลประโยชน์

ทางตรง 

ผลประโยชน์

ทางอ้อมท่ี

ประเมินเป็นตวั

เงินได้ 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัในรปูแบบเปิด 
โครงการที ่1 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพื่อ

สนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกในการใหบ้รกิารแก่

ภาคประชาชนและภาค

ธุรกจิ 

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 Government Smart Kiosk 5. 

GNews  
6. Biz.govchannel.go.th  

7. govspending.data.go.th 8.CITIZENinfo 

  

โครงการที ่2 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพื่อ

การบรหิารจดัการภาครฐั 

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

MailGoThai  

  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การนําขอ้มลูดจิทิลัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
โครงการที ่3 โครงการ 

Government Data and 

Analytics Service Center 

Open Government Data    

 1. Open Government Data   
 2. Open High Value Datasets   

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม่ในการดาํเนินงานดจิทิลัภาครฐั 
โครงการที ่4 โครงการ 

Digital Government 

Infrastructure 

Ecosystem 

 1. GIN    

 2. G-CLOUD   

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : การสรา้งความพรอ้มใหห้น่วยงานภาครฐัเพื่อรองรบัการเปลีน่แปลงในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 
โครงการที ่5 โครงการ 

Digital Government 

Transformation  

 1. TDGA     

 2. Policy Standards and Regulations   
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 กรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการดาํเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลั 

 

สําหรับแนวคิดการดําเนินงานในภาพรวม ที่ปรึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง  

e-Government for Better Government ซึง่จดัทําโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและ

การพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เมื่อปี ค.ศ. 2005 

เพื่อนํามาใชเ้ป็นกรณีศกึษาแนวทางการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของโครงการ

รฐับาลดจิทิลัของ สพร. โดยผลประโยชน์ของรฐับาลดจิทิลัที่มต่ีอหน่วยงานภาครฐัและประชาชน

ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

  

 ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในรูปตวัเงิน คอื ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

โดยตรงและอ้อมจากการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลัที่สามารถคํานวณเป็นตวัเงนิได้ 

อาท ิงบประมาณที่หน่วยงานภาครฐัใช้ในการลงทุน รายได้ที่สูงขึน้ของภาครฐั 

ต้นทุนค่าบรกิารของภาครฐัทีล่ดลง ต้นทุนค่าพมิพเ์อกสารและการจดัส่งเอกสาร

ทีล่ดลง เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ คือ ผลประโยชน์ที่มิได้

เกดิขึน้โดยตรงจากการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลั แต่เป็นผลกระทบต่อเน่ืองจากการ

ใช้บรกิาร หรอืการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลัที่ไม่สามารถคํานวณเป็นตวัเงนิ เช่น 

บรกิารภาครฐัที่มคีุณภาพมากขึ้น ความปลอดภยัของข้อมูลที่เพิม่สูงขึ้น การ

บรกิารทีม่กีารตอบสนองไดร้วดเรว็ขึน้ เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์ด้านการประหยดั คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการ

รฐับาลดจิทิลัทีส่่งผลต่อการประหยดัในดา้นต่าง ๆ โดยเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อน

การมกีารบรกิารรฐับาลดจิทิลั อาท ิเวลาทีป่ระหยดัได ้และทรพัยากรทีป่ระหยดั

ไดจ้ากการใชบ้รกิารรฐับาลดจิทิลั เป็นตน้ 

 

ทัง้น้ี สามารถจาํแนกผลประโยชน์จากการใชบ้รกิารรฐับาลดจิทิลัโดยสรปุไดด้งัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 จาํแนกผลประโยชน์จากการใช้บริการรฐับาลดิจิทลั 

 
ผลประโยชน์ทางตรงในรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีไม่อยูใ่นรปูตวัเงิน ผลประโยชน์ด้านการประหยดั 

ผลประโยชน์ต่อ

หน่วยงานภาครฐั 

- ภาครฐัมรีายไดจ้ากภาษมีากขึน้ 

- ลดความเสีย่งจากการฉ้อโกง 

- ลดค่าใชจ้่ายการเดนิทางและการลงพืน้ทีจ่รงิ 

- ลดตน้ทุนค่าตพีมิพเ์อกสารและการจดัสง่เอกสาร 

- ไดร้บัรายไดเ้พิม่เตมิจากการใชง้านบรกิารหรอืขอ้มลูภาครฐัใน

เชงิพาณิชยม์ากขึน้ 

- ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนผ่านบรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ 

- ลดตน้ทุนทีเ่กดิจากการทีต่อ้งมแีหล่งทาํงานหรอืแหล่งตดิต่อ

บรกิารภาครฐั (Physical Presence) 

- การใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ   มากขึน้ 

- สนบัสนุนการพฒันานโยบายภาครฐั 

- เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลู 

- การประหยดัเวลา 

- ลดตน้ทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

- ขอ้มลูต่าง ๆ มคีวามแม่นยาํ ทนัสมยั 

- สามารถบรหิารความเสีย่งไดง้่ายขึน้ 

- การประหยดัทรพัยากร 

ผลประโยชน์ต่อ

ผูใ้ช้บริการ 

- ราคาการใชบ้รกิารต่าง ๆ ลดลง 

- ลดตน้ทุนในการสง่ขอ้มลูลง 

- ลดตน้ทุนการเดนิทาง 

- ลดตน้ทุนค่าประสานงานช่วยเหลอืต่าง ๆ 

- สรา้งโอกาสในการหารายไดข้องประชาชนและภาคธุรกจิ 

- การตอบสนองทีร่วดเรว็ขึน้ 

- พฒันาคุณภาพของขอ้มลู 

- พฒันาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

- มทีางเลอืกมากขึน้และไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

- การบรกิารทีพ่เิศษมากขึน้ 

- ลดระยะเวลาในการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

- ลดการสง่ขอ้มลูซํ้าซอ้น 

- ลดระยะเวลาเดนิทาง 

ทีม่า: E-Government for Better Government, OECD E-Government Studies (2005) 
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ที่ปรกึษาได้กําหนดเป็นกรอบแนวทางการประเมนิความคุ้มค่าในการดําเนินงานด้าน

รฐับาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรบั สพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ 

ผลประโยชน์ทางตรงทีส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได ้(Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางออ้ม 

(Indirect Benefits) ซึง่จะมทีัง้ในส่วนทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได 0้

1 

ดงัภาพที ่1 

 

ภาพท่ี 1 หลกัการวดัผลประโยชน์ (ทางตรงและทางอ้อม)  

จากการดาํเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลั 

 
 

ในส่วนของการประเมนิค่าใชจ้่าย ทีป่รกึษาไดใ้ชจ้าํนวนเงนิ (งบประมาณ) ที ่สพร. ใชใ้น

การดําเนินโครงการนัน้ ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม เพื่อนําไป

ประเมนิผลประโยชน์สุทธ ิซึง่หมายถงึ งบประมาณทีป่ระหยดัไปไดจ้ากการทีห่น่วยงานภาครฐัมา

ใชบ้รกิารกลางของ สพร. (ผลประโยชน์หกัลบดว้ยค่าใชจ้า่ยทัง้สิน้) 

 

 

                                                           
1 ผลประโยชน์ทีไ่มส่ามารถประเมนิเป็นตวัเงนิไดจ้ะใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดว้ยขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

1 
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 ผลประโยชน์ (Benefit) ท่ีเกิดขึน้ 

 

ภายหลงัจากทีป่รกึษาไดศ้กึษาขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลัของ สพร. สามารถสรปุผลการวเิคราะหไ์ด ้ดงัตาราง

ที ่2 

 

ตารางท่ี 2 การแสดงผลการวิเคราะหผ์ลประโยชน์จากบริการของ สพร.  

ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ 

โครงการย่อยหรือบริการ 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์

ทางตรง 

ผลประโยชน์

ทางอ้อม 
ผลประโยชน์รวม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การพฒันาแพลตฟอรม์ดิจิทลัในรปูแบบเปิด 1,522,546,377 884,357,262 2,406,903,638 

โครงการที ่1 โครงการพฒันา

แพลตฟอรม์เพือ่สนบัสนุนและ

อํานวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิารแก่ภาคประชาชนและ

ภาคธุรกจิ 

Government Data Exchange 350,639,093 118,056,020 468,695,114 

One Stop Service 622,150,750 85,485,784 707,636,534 

โครงการที ่2 โครงการพฒันา

แพลตฟอรม์เพือ่การบรหิาร

จดัการภาครฐั 

Unified Government 

Communication - MailGoThai 

159,096,550 348,038,375 507,134,925 

Unified Government 

Communication - 1. e-Saraban 

2. G-Chat 3. GIN Conference  

390,659,983 332,777,082 723,437,065 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การนําข้อมลูดิจิทลัไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 173,898  39,625,708  39,799,606  

โครงการที ่3 โครงการ 

Government Data and 

Analytics Service Center 

Open Government Data  173,898  39,625,708  39,799,606  

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการดาํเนินงาน

ดิจิทลัภาครฐั 

2,430,669,745  314,766,855  2,745,436,599  

โครงการที ่4 โครงการ Digital 

Government Infrastructure 

Ecosystem 

1. GIN  1,024,885,125 219,389,915 1,244,275,040 

2. G-CLOUD 1,405,784,620 99,368,620 1,505,153,239 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครฐัเพ่ือ

รองรบัการเปล่ีนแปลงในการพฒันารฐับาลดิจิทลั 

121,341,908  - 121,341,908  

โครงการที ่5 โครงการ Digital 

Government Transformation  

 1. TDGA   121,341,908  - 121,341,908  

 2. Policy Standards and 

Regulations 

      

รวม 4,074,731,928 1,242,741,504 5,317,473,432 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการโดยสรปุ 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการ คอื ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจรงิในปีงบประมาณนัน้ ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน 

คอื (1) ค่าใชจ้่ายโครงการ (ทางตรง) และ (2) ค่าใชจ้่ายปันส่วน ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายทางอ้อม โดย

ใช้หลกัการประเมนิตามวธิีปันส่วนต้นทุนแบบ ABC (Activity-Based Costing) โดยที่ค่าใช้จ่าย

โครงการจะเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ่ายจรงิ ตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณต่าง ๆ ดงัตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าโดยวิธีทางการเงิน  

ยทุธศาสตรแ์ละ

โครงการ 

โครงการย่อยหรือบริการ 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ค่าใช้จ่าย

ทางตรง 
ค่าใช้จ่ายปันส่วน ค่าใช้จ่ายรวม 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัในรปูแบบเปิด 126,639,898  170,048,287  296,688,185  

โครงการที ่1 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพื่อ

สนบัสนุนและอํานวยความ

สะดวกในการใหบ้รกิารแก่

ภาคประชาชนและภาค

ธรุกจิ 

Government Data Exchange 

1. Single-sign-on 2. e-cms 3. Government 

API 

    5,129,000       40,678,375        45,807,375 

One Stop Service 

1. E-Gov.go.th 2. Info.go.th 3. Apps.go.th 4. 

Smart Box and Government Smart Kiosk 5. 

GNews  

6. Biz.govchannel.go.th  

7. govspending.data.go.th 8. CITIZENinfo 

37,627,524  59,359,448  96,986,972 

โครงการที ่2 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพื่อ

การบรหิารจดัการภาครฐั 

Unified Government Communication 

1. e-Saraban 2. G-Chat 3. GIN Conference 

4. MailGoThai  

83,883,374  70,010,465  153,893,839  

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การนําขอ้มลูดจิทิลัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 48,938,335 17,756,178       66,694,513  

โครงการที ่3 โครงการ 

Government Data and 

Analytics Service Center 

Government Big Data Analytics Center - 

โครงการพฒันาศูนยข์อ้มลูขนาดใหญ่ของภาครฐั 48,938,335 17,756,178  66,694,513  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหมใ่นการดาํเนินงานดจิทิลั

ภาครฐั 
   968,454,357    1,148,088,006  1,148,088,006  

โครงการที ่4 โครงการ 

Digital Government 

Infrastructure Ecosystem 

 1. GIN    453,727,069       59,763,815      513,490,884  

 2. G-CLOUD   514,727,287     119,869,835      634,597,122  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การสรา้งความพรอ้มใหห้น่วยงานภาครฐัเพื่อรองรบัการ

เปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 
8,618,931 26,420,697  35,039,628  
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ยทุธศาสตรแ์ละ

โครงการ 

โครงการย่อยหรือบริการ 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ค่าใช้จ่าย

ทางตรง 
ค่าใช้จ่ายปันส่วน ค่าใช้จ่ายรวม 

โครงการที ่5 โครงการ 

Digital Government 

Transformation  

Government Digital Skills – กจิกรรมการ

ยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของ

บุคลากรเพื่อสง่เสรมิรฐับาลดจิทิลั 

 4,647,368         5,468,079  10,115,447  

Digital Government Transformation - 

กจิกรรมการจดัทําแนวทาง มาตรฐานและ

ขอ้เสนอแนะการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

3,971,563  20,952,618  24,924,181  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน 1,152,651,521 393,858,812 1,546,510,332 

ทีม่า: สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 

 

 

 สรปุผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าการดาํเนินงานด้านรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์

 

เน่ืองจาก ขอบเขตของการศกึษาครัง้น้ี มคีวามครอบคลุมถงึการดําเนินงานตามภารกจิ

ของ สพร. ทัง้หมด โดยมกีารวเิคราะหก์ารประหยดังบประมาณ (ผลประโยชน์หกัดว้ยค่าใชจ้่าย) ที่

ไดแ้สดงเหน็ว่า โครงการ/กจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธิ

อยูท่ี ่2,110,215,453 บาท โดยกจิกรรมการใหบ้รกิาร 

 

1) โครงการ Government Data Exchange มคีวามคุม้ค่า จาํนวน 422,887,739 บาท  

2) โครงการ One Stop Service มคีวามคุม้ค่า จาํนวน 610,649,563 บาท  

3) โครงการ MailGoThai มคีวามคุม้ค่า จาํนวน 383,680,302 บาท 

4) โ ค ร ง ก า ร  Unified Government Communication มีค ว ามคุ้ ม ค่ า  จํ า น ว น 

692,997,849 บาท 

 

โครงการ/กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่2 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยู่ที ่

-26,894,907 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์ ไดแ้ก่ 

 

1) โครงการ Open Government Data มคีวามคุม้ค่า จาํนวน -26,894,907 บาท  

 

ในขณะที ่โครงการ/กจิกรรมภายใต้ยทุธศาสตรท์ี ่3 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์

สุทธอิยูท่ี ่1,597,348,593 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์ ไดแ้ก่ 
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1) โครงการ GIN มคีวามคุม้ค่า จาํนวน 730,784,156 บาท 

2) โครงการ G-Cloud มคีวามคุม้ค่า จาํนวน 870,556,118 บาท 

โครงการ/กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่4 มคีวามคุม้ค่ารวมในเชงิผลประโยชน์สุทธอิยู่ที ่

86,302,280 บาท โดยแต่ละกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์ ไดแ้ก่ 

 

1) โครงการ Government Digital Skills อยูท่ี ่121,341,908 บาท 

2) โครงการ Policy Standards and Regulations อยูท่ี ่-24,924,181 บาท 

 

เพื่อให้สามารถเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ สพร. จดัตัง้ขึน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 ไดน้ัน้ ทีป่รกึษาจงึไดพ้จิารณาการดําเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลั

ของ สพร. ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ GIN โครงการ G-Cloud และ โครงการ MailGoThai 

พบว่า มคีวามคุ้มค่าในช่วงเวลาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ 

(Benefit) ทีสู่งกว่าค่าใชจ้่าย (Cost) หรอืงบประมาณที ่สพร. ไดร้บัและเมื่อประเมนิจากการใชง้าน

ของหน่วยงานทัง้หมดที่ใช้บรกิาร ทําให้เกิดผลประโยชน์สุทธมิูลค่า 1,985,020,576 บาท หรอื

อาจจะกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า การที่หน่วยงานภาครฐัมาใช้บรกิาร GIN, G-Cloud และ MailGoThai 

จาก สพร. ก่อใหเ้กดิการประหยดังบประมาณมากกว่าหน่วยงานดําเนินการเองถงึ 1,985,020,576

บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลประโยชน์สทุธิจากการบริการของ สพร.  

ยทุธศาสตรแ์ละ

โครงการ 

โครงการย่อย 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วาม

คุ้มค่าในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์

ทางตรง 

ผลประโยชน์

ทางอ้อม 

ผลประโยชน์

รวม 
ค่าใช้จ่ายรวม 

การประหยดั

งบประมาณ 

2562 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การพฒันาแพลตฟอรม์

ดิจิทลัในรปูแบบเปิด 

1,522,546,377 884,357,262 2,406,903,638 296,688,185 2,110,215,453 

โครงการที ่1 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพือ่

สนบัสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการ

ใหบ้รกิารแก่ภาค

ประชาชนและภาคธุรกจิ 

Government Data 

Exchange 

350,639,093 118,056,020 468,695,114 45,807,375 422,887,739 

One Stop Service 622,150,750 85,485,784 707,636,534 96,986,972 610,649,563 

โครงการที ่2 โครงการ

พฒันาแพลตฟอรม์เพือ่

การบรหิารจดัการภาครฐั 

Unified Government 

Communication - 

MailGoThai 

159,096,550 348,038,375 507,134,925 123,454,623 383,680,302 
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ยทุธศาสตรแ์ละ

โครงการ 

โครงการย่อย 

ท่ีนํามาวิเคราะหค์วาม

คุ้มค่าในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์

ทางตรง 

ผลประโยชน์

ทางอ้อม 

ผลประโยชน์

รวม 
ค่าใช้จ่ายรวม 

การประหยดั

งบประมาณ 

2562 

Unified Government 

Communication - 1. 

e-Saraban 2. G-Chat 

3. GIN Conference  

390,659,983 332,777,082 723,437,065 30,439,216 692,997,849 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การนําข้อมลูดิจิทลัไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สงูสุด 

173,898  39,625,708  39,799,606  66,694,513  - 26,894,907  

โครงการที ่3 โครงการ 

Government Data and 

Analytics Service 

Center 

Open Government 

Data  

173,898  39,625,708  39,799,606  66,694,513  -26,894,907  

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่

ในการดาํเนินงานดิจิทลัภาครฐั 

2,430,669,745  314,766,855  2,745,436,599  1,148,088,006  1,597,348,593  

โครงการที ่4 โครงการ 

Digital Government 

Infrastructure 

Ecosystem 

1. GIN  1,024,885,125 219,389,915 1,244,275,040 513,490,884 730,784,156 

2. G-CLOUD 1,405,784,620 99,368,620 1,505,153,239 634,597,122 870,556,118 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การสร้างความพร้อมให้

หน่วยงานภาครฐัเพ่ือรองรบัการเปล่ีนแปลงใน

การพฒันารฐับาลดิจิทลั 

121,341,908  - 121,341,908  35,039,628  86,302,280  

โครงการที ่5 โครงการ 

Digital Government 

Transformation  

 1. TDGA   121,341,908  - 121,341,908  10,115,447  111,226,461  

 2. Policy Standards 

and Regulations 

      24,924,181  -24,924,181  

รวม 4,074,731,928 1,242,741,504 5,317,473,432 1,546,510,332 3,770,963,100 

หมายเหตุ:  * ผลประโยชน์สุทธ ิหมายถงึ ผลประโยชน์ (Benefit) หกัดว้ยค่าใชจ่้าย (Cost) 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 สรปุผลประโยชน์ในการดาํเนินงานด้านรฐับาลดิจิทลัท่ีไม่สามารถประเมิน

เป็นตวัเงินได้ 

 

นอกจากการวเิคราะหผ์ลประโยชน์จากการพฒันารฐับาลดจิทิลัของ สพร. ขา้งต้นแลว้ ที่

ปรกึษายงัไดพ้จิารณาผลประโยชน์จากการใหบ้รกิารของ สพร. ทีไ่มส่ามารถตคี่าเป็นตวัเงนิได ้ซึง่

การศกึษาวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดงักล่าว จะชีใ้หเ้หน็ผลประโยชน์ของการใหบ้รกิารของ สพร. ทีม่ ี
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ต่อประเทศในภาพรวมไดล้ะเอยีดถี่ถว้นมากขึน้ โดยรายละเอยีดของผลประโยชน์แต่ละประเภท มี

ดงัน้ี 

 

 ส่งเสริมความโปร่งใสและการจาํกดัการทุจริต (Transparency and Corruption) 

 

งานศกึษาของ Universite de Fribourg Suisse (2011) กล่าวว่า ประเดน็ความโปร่งใส

เป็นเป้าหมายหน่ึงของ การพฒันารฐับาลดจิทิลั ซึง่ก่อใหเ้กดิความเชื่อใจ (Trust) ระหว่างภาครฐั

และประชาชน อันนําไปสู่การทุจรติที่ลดลงได้ เช่น ประเทศอาร์เจนตินาได้จดัทําเว็บไซต์ชื่อ 

“CRISTAL” เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การควบคุมการทุจรติและนโยบายประเทศ 

ภายหลงัจากการจดัทําเวบ็ไซต์ดงักล่าว พบว่า ระดบัความโปร่งใสเพิม่สูงขึน้ นอกจากน้ี ยงัทําให้

ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการกํากบัดูแลภาครฐัมากขึน้ดว้ย ส่งผลใหส้ามารถลดความเสีย่งในการ

เกดิทุจรติคอรร์ปัชนัในหน่วยงานภาครฐัลง ทัง้น้ี สําหรบัประเทศไทย ปัจจุบนักรมบญัชกีลางได้

ร่วมกบั สพร. ในการเปิดเผยขอ้มลูการใชจ้่ายภาครฐัผ่านระบบภาษไีปไหน (govspending.data.go.th) 

รวมทัง้ ตอบสนองนโยบายรฐับาลโดยร่วมมอืกบัสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

จดัทําศูนยร์วมขอ้มลูเพื่อตดิต่อราชการ (info.go.th) ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั พระราชบญัญตักิารอํานวย

ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มอืสําหรบัประชาชน ซึ่ง

ช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อกบัหน่วยงานของรฐั ทําให้ประชาชนมช่ีองทางการติดต่อ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและรอ้งเรยีนได ้หากพบปัญหาจากการเขา้รบับรกิารจากภาครฐั ทาํใหเ้พิม่

ความโปรง่ใสใหแ้ก่ประเทศเพิม่ขึน้เช่นกนั  

 

 สร้างโอกาสในการพฒันาและสร้างสรรคน์วตักรรมหรือธรุกิจประเภทใหม่ 

 

ปรมิาณขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัมจีํานวนมหาศาล โดยขอ้มลูถูกสรา้งขึน้ทุก ๆ วนิาท ี

ทาํใหข้นาดของขอ้มลูมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูได้จํานวน

มาก ประกอบกบัแนวโน้มการเปิดเผยขอ้มลูของภาครฐัทีสู่งขึน้ เพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและสรา้ง

โอกาสในการพฒันานวตักรรมและประสทิธิภาพในการทํางานของประเทศ ดงันัน้ การพฒันา

เทคโนโลยดีิจทิลัที่สําคญัอย่าง Big Data และ Open Data จะทําให้เกิดแหล่งทรพัยากรใหม่ที่

สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิได ้อาท ิต้นทุนหน่วยสุดทา้ยทีล่ดลง (Marginal Cost) กําไร

ที่เพิม่ขึน้ (Profit) รายได้ที่เตบิโตสูงขึน้ (Revenue Growth) มูลค่าของธุรกจิที่สูงขึน้ (Enterprise 

Value) ภาพลกัษณ์การดาํเนินงานของภาครฐัทีด่ขี ึน้ (Brand Image) และโอกาสทางเศรษฐกจิจาก

ธุรกจิรปูแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะเพิม่ขึน้ (Business Opportunity) เป็นต้น รวมทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิรูปแบบ

ทางธุรกจิใหม ่ๆ (New Business Models) เกดิการจา้งงานและมลีกูคา้ประเภทใหม ่ๆ มากขึน้ 
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 สร้างพลงัและการมีส่วนร่วมของสงัคมและท้องถ่ิน 

 

งานศึกษาของ Subhash Bhatnagar (2003) พบว่า การนําดิจทิลัภาครฐัไปปรบัใช้ใน

ชนบท สามารถส่งผลประโยชน์ในแงเ่ศรษฐกจิและสงัคมได ้กล่าวคอื ทาํใหก้ารเขา้ถงึพืน้ทีห่่างไกล

ของรฐับาลมตี้นทุนทีถู่กลง และสามารถส่งเสรมิใหภ้าคประชาสงัคม (NGOs) และประชาชนระดบั

รากหญ้ามกีระบวนการสร้างสงัคม (Community Building Process) ได้ดขีึ้น โดยปัจจุบนั การมี

โครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ (MEGA: Mobile 

Enterprise e-Government Award) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักพฒันาโมบายแอปพลเิคชนั 

เกดิความตื่นตวัในการผลติและพฒันาแอปพลเิคชนัทีม่คีุณภาพตรงตามความต้องการของภาครฐั

และภาคประชาชน ซึง่การพฒันารฐับาลดจิทิลัสามารถส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคสงัคมได ้อาท ิ

ประชาชนมคีวามรูค้วามสามารถและความเขา้ใจในบทบาทของภาครฐัมากยิง่ขึน้ ลดความเหลื่อมลํ้า

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ 

 

 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการ 

 

การมรีฐับาลดจิทิลัก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่พิม่ขึน้ ในแง่ของระยะเวลา

การดําเนินการ จํานวนขัน้ตอนและหน่วยงานผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อ

ภาครฐันําระบบดจิทิลัมาใช ้กระบวนการทัง้หมดจะกลายเป็นระบบอตัโนมตั ิและลดระยะเวลาและ

ขัน้ตอนที่ในการดําเนินการลง ดงัตวัอย่างบรกิารภาครฐัที่มรีะยะเวลาการดําเนินการลดลง ดงั

แสดงใหเ้หน็ในตารางที ่6 

 

ตารางท่ี 5 จาํนวนวนัท่ีใช้ในการให้บริการของประเทศกรณีตวัอย่าง 

กรณีศึกษาประเทศตวัอย่าง รปูแบบบริการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ 

ก่อนมีระบบฯ 

ระยะเวลาท่ีใช้ 

หลงัมีระบบฯ 

ศนูยบ์ริการประชาชน (บราซิล) 
ลงทะเบยีนเอกสารจาํนวน 

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 

 

นอกจากน้ี เมือ่พจิารณาความเชื่อมโยงของการจดัอนัดบัรฐับาลดจิทิลัจากสถาบนัการจดั

อนัดบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิดชันี e-Government Development Index ของ UN, ดชันี Ease of 
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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 ลว้นมคีวามเชื่อมโยงกนั เน่ืองจากฐานขอ้มลูบางส่วนทีใ่ช้

ในการจดัอนัดบัของแต่ละดชันีเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ดงันัน้ หากมดีชันีด้านการพฒันารฐับาล

ดจิทิลัตวัใดอยู่ในอนัดบัทีสู่งขึน้ อาจจะส่งผลใหอ้นัดบัของดชันีอื่น ๆ สูงขึน้ตามไปดว้ย และทําให้

ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศโดยรวมเพิม่สูงขึน้ดว้ย ซึง่ความเชื่อมโยงดงักล่าวเป็น

ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

ภาพท่ี 2 ความเช่ือมโยงระหว่างดชันีของสถาบนัการจดัอนัดบัต่าง ๆ 

 
 

ดงันัน้ เมื่อภาคธุรกิจและภาคเอกชนมคีวามต้องการดําเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจที่

เพิม่สูงขึน้ การให้บรกิารของรฐัด้วยระบบดจิทิลั จะทําให้ภาคธุรกจิมคีวามพงึพอใจมากขึน้ และ

สามารถดงึดูดนักลงทุนไดม้ากขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ

เพิม่สงูขึน้ในทา้ยทีสุ่ด 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างดัชนีของสถาบันการจัดอันดับต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปสู่การเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของประเทศ

32
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 สร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท่ีสงูขึ้นจากการลงทุนของภาครฐั 

 

การลงทุนของภาครฐั โดยเฉพาะการลงทุนทีม่มีลูค่าสงูจะสามารถก่อใหเ้กดิกจิกรรมและ

รายไดใ้นภาคเศรษฐกจิเป็นตวัเงนิทีม่ากกว่ามลูค่าทีร่ฐัจ่ายไป จากผลทวคีณูของการใชจ้่ายภาครฐั

1

2 (Fiscal Multiplier) อ้างองิจาก ณฐักานต์ วรสง่าศลิป์ (2551) ไดศ้กึษาทศิทางของผลกระทบและ

ค่าตวัคูณของตวัแปรภายใน (Coefficient) ต่อผลผลติมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) โดยกําหนดใหต้วัแปรภายใน ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการคลงั คอื (1) รายจ่ายประจํา 

(2) เงนิโอนรายจ่ายประจํา (3) รายจ่ายลงทุน (4) เงนิโอนรายจ่ายลงทุน และตวัแปรอื่นในระบบ

เศรษฐกิจ คอื (1) GDP (2) การบรโิภคเอกชน และ (3) การลงทุนภาคเอกชน โดยเลอืกข้อมูล

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2550 ซึง่ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่า รายจ่ายลงทุนภาครฐัสามารถทําให้

เกดิอุปสงคต่์อเน่ืองจากภาคเอกชนได ้(Crowding In Effect) และมตีวัคณูทางเศรษฐกจิมากกว่า 1 

จงึสรุปได้ว่า ภาครฐัควรจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อให้มี

สภาวะแวดลอ้มทางดา้นดจิทิลัทีเ่หมาะสมต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลัในประเทศต่อไป 

 

 พฒันาการบรูณาการการทาํงานของรฐั 

 

รฐับาลดจิทิลัทําให้การปฏสิมัพนัธ์ (Interactions) ระหว่างรฐับาล และบุคคลภายนอก 

อาท ิภาคธุรกิจ หรอืภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาของ Andersen (2003 – 

2009) พบว่า ภายหลังมีการบูรณาการทํางานของรัฐภายใต้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว 

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแต่ละภาคส่วนมกีารเปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

 

 ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั-ภาครฐั (G2G) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 71  

 ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั-ภาคประชาชน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 85  

 ความรว่มมอืระหว่างภาคประชาชนดว้ยกนัเอง เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 100 

 

การบรูณาการการทํางานของภาครฐัดว้ยการการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั นอกจากจะช่วยลด

ความซํ้าซ้อนในการทํางานของหน่วยงานภาครฐัแล้ว ยงัก่อให้เกดิการประหยดังบประมาณของ

ประเทศไดม้ากขึน้จากการใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างบรูณาการร่วมกนั ทัง้ในส่วนโครงสรา้งพืน้ฐาน

และขอ้มลู 

 

 ยกระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงานของภาครฐั  

                                                           
2 ผลทวคีณูของการใชจ่้ายภาครฐั หมายถงึ อตัราสว่นการเพิม่ขึน้ของ GDP หากมกีารใชจ่้ายภาครฐัเพิม่ขึน้ 1 หน่วย  
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ในปัจจุบนั มโีครงการนําร่องโดยนําเทคโนโลยรีฐับาลดิจทิลัมาใช้ เช่น Big Data ใน

โครงการสรา้งต้นแบบการจดัการขอ้มลูมหาศาล ระหว่าง สพร. กบัศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์

และคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิหรอื NECTEC และกรมทางหลวง โดยนํา Big Data ไปใชป้ระโยชน์ทาํ

ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละรายงานสภาพการจราจร Online ผ่านแอปพลเิคชนัแบบ Real-time หรอื

เสมอืนจรงิให้กบัประชาชนได ้อกีทัง้ขอ้มลูการจราจรแบบภาพเคลื่อนไหวที่มกีารวเิคราะห์ขอ้มูล

สมยัใหมแ่บบ Analytics ทาํใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึหลากหลายมติไิดม้ากขึน้  

 

อย่างไรก็ตาม ยงัมปีระเด็นความท้าทายเรื่องของมาตรฐานการจดัเก็บข้อมูลเพื่อการ

เชื่อมโยงฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล อาทิ Data Cleansing, Converting และ 

Analytics ทีภ่าครฐัจาํเป็นตอ้งพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 ส่งเสริมการดาํเนินงานของรฐับาลให้มีความยัง่ยืนมากย่ิงขึ้น 

 

จากงานวิจยัของ UN พบว่า เทคโนโลยดีิจทิลัที่มบีทบาทสําคญั มผีลต่อการพฒันา

ประเทศเพื่อมุ่งสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืจนถงึปี พ.ศ. 2573 (ปี 2030) ตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื

หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีสําคัญที่หน่วยงาน

ภาครัฐมีความจําเป็นต้องใช้งานบริการ เช่น G-Cloud, e-CMS และการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 

data.go.th เป็นตน้ นอกจากส่งเสรมิประสทิธภิาพการทํางานภาครฐัแลว้ ยงัส่งเสรมิความยัง่ยนืใน

การพฒันาประเทศอกีดว้ย 

 

นอกจากน้ี การให้บรกิารของ สพร. ยงัมสี่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิง่แวดล้อมได้ เช่น  

ลดปริมาณการใช้กระดาษ จากบริการ info.go.th หรือ SMS as a Service เป็นต้น ซึ่งจาก 

การวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใน สพร. โดยบริการ info.go.th  

เพียงบรกิารเดียว บรกิารดงักล่าวสามารถสร้างผลประโยชน์จากการประหยดักระดาษได้ถึง 

5,394,374.1 บาทต่อปี 

 

นอกจากน้ี ที่ปรกึษาได้ศึกษาเพิม่เรื่องการประเมนิความคุ้มค่าที่ควบคู่กบัการรกัษา

สภาพแวดล้อมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสํานักงานฯปีที่ผ่านมา พบว่าจํานวนกระดาษที่

ประหยดัจากโครงการ Info.go.th ในปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 20.99 ลา้นแผ่น คดิเป็น 104.9 ตนั จะ

ส่งผลให ้ประหยดัน้ํามนั 271,019.6 ลติร (คดิเป็นมลูค่า 5,394,374 บาท) ประหยดัน้ํา 2,779,850 

ลติร (คดิเป็นมูลค่า 43,949.4 บาท) ลดการตดัต้นไม ้1,783 ต้น และเพิม่ออกซเิจนที่เพยีงพอให้
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คนได้หายใจ 5,665 คน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 69.5 ตนัคารบ์อน หรอืเท่ากบั 

1,115.6 ดอลลารส์หรฐั  

 

 เพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการของภาครฐัให้ประชาชนได้มากย่ิงขึ้น 

 

สพร. ได้อํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

GovChannel ทีเ่ปิดช่องทางใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการบรกิารดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน

ภาครฐั ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ และช่องทาง

ออฟไลน์ตามสถานทีต่่างๆ เป็นต้น ซึง่ในปี 2562 สพร. ไดท้ําการสํารวจความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเปรยีบเทียบกับความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิาร และความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารของ สพร. ตํ่ากว่าความคาดหวงัในเกอืบทุกโครงการ 

แต่ระดบัความพึงพอใจในหลายโครงการปรบัตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการ

ใหบ้รกิารของรฐัสูงขึน้ โดยประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของภาครฐัทีใ่หบ้รกิาร

ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สพร. ทีม่ากขึน้ เช่น apps.go.th GNews และ Government Smart Kiosk 

 

 เพ่ิมทกัษะความสามารถในการทาํงานของบคุลากรภาครฐัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สอดคล้องกบับริบทการพฒันาของโลก 

 

สพร. ได้ดําเนินการจัดตัง้  Thailand Digital Government Academy (TDGA) โดยมี

เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการพฒันาบุคลากรดจิทิลัภาครฐัของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา 

TDGA ได้พฒันากรอบการพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลัสําหรบัข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกับ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และดาํเนินการจดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรภาครฐัจากหน่วยงาน

ต่างๆ อาท ิหลกัสูตรดา้นการบรหิารจดัการสถาปัตยกรรมองคก์รใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสูง หลกัสูตร

ด้านการใช้งานระบบคลาวด์ และหลกัสูตรสําหรบัผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (Chief 

Information Officer: CIO) เ ป็นต้น ซึ่ งมุ่ ง เ น้นให้ บุคลากรรัฐและข้าราชการมีทักษะและ

ความสามารถในการปฏิบตัิงานโดยใช้เทคโนโลยดีิจทิลั ตามบทบาทและลกัษณะงานปัจจุบนั 

รวมทัง้เขา้ใจถงึบรบิทการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนินงานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งเหมาะสม  

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มจีาํนวนผูผ้่านการเขา้อบรมและพฒันาทกัษะ ICT จาก 

TDGA ถงึ 2,562 คน และอบรมผ่านระบบออนไลน์ 7,082 คน สามารถประเมนิผลประโยชน์จาก

การประหยดัจากการฝึกอบรมผ่าน สพร. ไดถ้งึ 121 ลา้นบาทโดยประมาณ 
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