Private & Confidential

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการดําเนินงาน
ด้านรัฐบาลดิจทิ ลั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจ้างทีป่ รึกษาวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ในการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เสนอต่อ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)
โดย
บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
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บทสรุปผู้บริหาร
ความเป็ นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
หรือ สพร. และมีผ ลบัง คับใช้เ มื่อ วัน ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีห น้ าที่ใ ห้บริก าร ส่งเสริม
สนับสนุ นการดําเนินงานของหน่ วยงานของรัฐและหน่ วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
 พัฒนา บริห ารจัด การ และให้บริก ารโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
ระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพืน้ ฐานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจทิ ลั
 จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางาน
ระหว่างกันของหน่ วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน
 ส่งเสริมและสนับสนุ นการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่ วยงานของรัฐ
การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ทะเบียนข้อมูลดิจทิ ลั ภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและ
ในการดําเนินงานของหน่ วยงานของรัฐ
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้หน่ วยงานของรัฐให้บริการดิจทิ ลั แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
 พัฒนาบริก ารดิจทิ ลั ภาครัฐแบบเบ็ด เสร็จ ณ จุด เดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมันคงปลอดภั
่
ย
 ให้คํ า ปรึก ษาและสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรัฐในการบริห ารจัด การโครงการด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมถึงส่งเสริม สนับสนุ น ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อ
ยกระดับทักษะความรูค้ วามสามารถของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้านรัฐบาลดิจทิ ลั
 ศึกษา วิจยั สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการ งานวิจยั และ
นวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
 สนับสนุ นการดําเนินงานของหน่ วยงานของรัฐที่รบั ผิดชอบในการจัดทํากรอบการ
จัดสรรงบประมาณบูรณาการประจําปี ท่เี กี่ยวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั
ตลอดจนสนับสนุ นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผน
ระดับชาติทเ่ี กีย่ วกับรัฐบาลดิจทิ ลั
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 ดําเนิ นการอื่นเพื่อ พัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ตามที่ก ฎหมายกํ าหนดหรือ คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ได้
กําหนดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานไว้ใน “มาตรา 42 การประเมินผลของ
สํานัก งานให้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วยองค์ก ารมหาชน” ทัง้ นี้ ตาม พระราชบัญ ญัติองค์ก าร
มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
“มาตรา 42 เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การมหาชน และ
เพื่อให้องค์การมหาชนมีความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกํากับ
ดูแลโดยมีเป้ ามหายทีแ่ น่ ชดั ให้องค์การมหาชนอยูภ่ ายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชน
ตามที่ กพม. กําหนด”
อนึ่ง เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้พจิ ารณา
เห็นชอบหลักการและกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ํานวยการองค์การมหาชน
ตามคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทส่ี ํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเกณฑ์การพิจารณา
คัด เลือ กองค์ ก ารมหาชนดีเ ด่ น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็น การประเมิน ด้ า น
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ฐาน ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากการดําเนินงาน
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับหลัก การของคณะกรรมการพัฒ นาและส่ง เสริมองค์ก ารมหาชน
(กพม.) ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น สพร. จึงเห็นควรให้มกี ารดําเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าในการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึง ในเชิงของจํานวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐที่สามารถประหยัดได้จากการ
ดําเนินงานรัฐบาลดิจทิ ลั ในทุกด้าน ซึ่งถือเป็ นเป้ าหมายสําคัญที่ สพร. คาดหวังจะให้เกิดขึน้ จาก
การดําเนินงานต่อไป
ทีป่ รึกษาได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมของการ
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของ สพร. ประจําปี 2562 โดยมีโครงการหลักทีถ่ ูกนํ ามาวิเคราะห์ผลประโยชน์
ทัง้ สิน้ 4 ยุทธศาสตร์ แบ่งย่อยเป็ น 5 โครงการ และแบ่งย่อยในระดับกิจกรรมได้เป็ น 20 กิจกรรม
โดยทีป่ รึกษาสามารถสรุปรูปแบบการวิเคราะห์ผลประโยชน์ในภาพรวมของแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้
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การวิ เคราะห์ผลประโยชน์
ทางตรงและทางอ้อม

โครงการย่อยหรือบริการ
ผลประโยชน์
ที่นํามาวิ เคราะห์ความคุม้ ค่าในปี งบประมาณ
ผลประโยชน์ ทางอ้อมที่
พ.ศ. 2562
ทางตรง ประเมิ นเป็ นตัว
เงิ นได้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ในรูปแบบเปิ ด


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


สนับสนุนและอํานวยความ One Stop Service
สะดวกในการให้บริการแก่ 1. E-Gov.go.th 2. Info.go.th 3. Apps.go.th 4.
ภาคประชาชนและภาค Smart Box and Government Smart Kiosk 5.
ธุรกิจ
GNews
6. Biz.govchannel.go.th
7. govspending.data.go.th 8.CITIZENinfo


โครงการที่ 2 โครงการ Unified Government Communication
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ 1. e-Saraban 2. G-Chat 3. GIN Conference 4.
การบริหารจัดการภาครัฐ MailGoThai
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การนําข้อมูลดิจทิ ลั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
โครงการที่ 3 โครงการ Open Government Data


Government Data and 1. Open Government Data
Analytics Service Center 2. Open High Value Datasets

ยุทธศาสตร์และ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการดําเนินงานดิจทิ ลั ภาครัฐ


โครงการที่ 4 โครงการ 1. GIN


Digital Government
2. G-CLOUD
Infrastructure
Ecosystem
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลีน่ แปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั

โครงการที่ 5 โครงการ 1. TDGA
Digital Government
2. Policy Standards and Regulations
Transformation
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กรอบแนวทางการประเมิ นความคุ้มค่าในการดําเนิ นงานด้านรัฐบาลดิ จิทลั
สํ า หรับ แนวคิ ด การดํ า เนิ น งานในภาพรวม ที่ป รึก ษาได้ ศึ ก ษาจากงานวิ จ ัย เรื่อ ง
e-Government for Better Government ซึง่ จัดทําโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เมื่อปี ค.ศ. 2005
เพื่อนํ ามาใช้เป็ นกรณีศกึ ษาแนวทางการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของโครงการ
รัฐบาลดิจทิ ลั ของ สพร. โดยผลประโยชน์ของรัฐบาลดิจทิ ลั ที่มตี ่อหน่ วยงานภาครัฐและประชาชน
ผูใ้ ช้บริการ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
 ผลประโยชน์ ทางตรงและทางอ้ อมในรูปตัวเงิ น คือ ผลประโยชน์ ท่เี กิด ขึ้น
โดยตรงและอ้อมจากการมีบริการรัฐบาลดิจทิ ลั ที่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้
อาทิ งบประมาณที่หน่ วยงานภาครัฐใช้ในการลงทุน รายได้ท่สี ูงขึน้ ของภาครัฐ
ต้นทุนค่าบริการของภาครัฐทีล่ ดลง ต้นทุนค่าพิมพ์เอกสารและการจัดส่งเอกสาร
ทีล่ ดลง เป็ นต้น
 ผลประโยชน์ ท างอ้ อมที่ ประเมิ นเป็ นตัวเงิ นไม่ได้ คือ ผลประโยชน์ ท่ีม ิไ ด้
เกิดขึน้ โดยตรงจากการมีบริการรัฐบาลดิจทิ ลั แต่เป็ นผลกระทบต่อเนื่องจากการ
ใช้บริการ หรือการมีบริการรัฐบาลดิจทิ ลั ที่ไม่สามารถคํานวณเป็ นตัวเงิน เช่น
บริการภาครัฐที่มคี ุณภาพมากขึ้น ความปลอดภัยของข้อมูลที่เพิม่ สูงขึ้น การ
บริการทีม่ กี ารตอบสนองได้รวดเร็วขึน้ เป็ นต้น
 ผลประโยชน์ ด้ านการประหยัด คือ ผลประโยชน์ ท่ีเ กิด จากการให้บ ริก าร
รัฐบาลดิจทิ ลั ทีส่ ่งผลต่อการประหยัดในด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับช่วงก่อน
การมีการบริการรัฐบาลดิจทิ ลั อาทิ เวลาทีป่ ระหยัดได้ และทรัพยากรทีป่ ระหยัด
ได้จากการใช้บริการรัฐบาลดิจทิ ลั เป็ นต้น
ทัง้ นี้ สามารถจําแนกผลประโยชน์จากการใช้บริการรัฐบาลดิจทิ ลั โดยสรุปได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จําแนกผลประโยชน์ จากการใช้บริการรัฐบาลดิ จิทลั
ผลประโยชน์ทางตรงในรูปตัวเงิ น

ผลประโยชน์ต่อ
หน่ วยงานภาครัฐ

-

ผลประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้บริการ

-

ภาครัฐมีรายได้จากภาษีมากขึน้
ลดความเสีย่ งจากการฉ้อโกง
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและการลงพืน้ ทีจ่ ริง
ลดต้นทุนค่าตีพมิ พ์เอกสารและการจัดส่งเอกสาร
ได้รบั รายได้เพิม่ เติมจากการใช้งานบริการหรือข้อมูลภาครัฐใน
เชิงพาณิชย์มากขึน้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านบริการทีร่ วดเร็วขึน้
ลดต้นทุนทีเ่ กิดจากการทีต่ อ้ งมีแหล่งทํางานหรือแหล่งติดต่อ
บริการภาครัฐ (Physical Presence)
ราคาการใช้บริการต่าง ๆ ลดลง
ลดต้นทุนในการส่งข้อมูลลง
ลดต้นทุนการเดินทาง
ลดต้นทุนค่าประสานงานช่วยเหลือต่าง ๆ
สร้างโอกาสในการหารายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจ

ผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่อยูใ่ นรูปตัวเงิ น

ผลประโยชน์ด้านการประหยัด

- การให้บริการทีม่ คี ุณภาพ มากขึน้
- สนับสนุนการพัฒนานโยบายภาครัฐ
- เพิม่ ความปลอดภัยของข้อมูล

-

-

- ลดระยะเวลาในการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
- ลดการส่งข้อมูลซํ้าซ้อน
- ลดระยะเวลาเดินทาง

การตอบสนองทีร่ วดเร็วขึน้
พัฒนาคุณภาพของข้อมูล
พัฒนาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
มีทางเลือกมากขึน้ และได้รบั ความ
สะดวกสบายในการใช้บริการมากยิง่ ขึน้
- การบริการทีพ่ เิ ศษมากขึน้

การประหยัดเวลา
ลดต้นทุนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ข้อมูลต่าง ๆ มีความแม่นยํา ทันสมัย
สามารถบริหารความเสีย่ งได้ง่ายขึน้
การประหยัดทรัพยากร

ทีม่ า: E-Government for Better Government, OECD E-Government Studies (2005)
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ที่ปรึกษาได้กําหนดเป็ นกรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานด้าน
รัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สํ า หรับ สพร. ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น สองประเภทหลัก ได้แ ก่
ผลประโยชน์ทางตรงทีส่ ามารถประเมินเป็ นตัวเงินได้ (Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางอ้อม
(Indirect Benefits) ซึง่ จะมีทงั ้ ในส่วนทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่สามารถประเมินเป็ นตัวเงินได้ 1
ดังภาพที่ 1
0

ภาพที่ 1 หลักการวัดผลประโยชน์ (ทางตรงและทางอ้อม)
จากการดําเนิ นงานด้านรัฐบาลดิ จิทลั

1

ในส่วนของการประเมินค่าใช้จ่าย ทีป่ รึกษาได้ใช้จาํ นวนเงิน (งบประมาณ) ที่ สพร. ใช้ใน
การดํ า เนิ น โครงการนั น้ ๆ ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยทางตรงและค่ า ใช้จ่ า ยทางอ้อ ม เพื่อ นํ า ไป
ประเมินผลประโยชน์สุทธิ ซึง่ หมายถึง งบประมาณทีป่ ระหยัดไปได้จากการทีห่ น่ วยงานภาครัฐมา
ใช้บริการกลางของ สพร. (ผลประโยชน์หกั ลบด้วยค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ )

1

ผลประโยชน์ทไ่ี ม่สามารถประเมินเป็ นตัวเงินได้จะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ผลประโยชน์ดว้ ยข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ผลประโยชน์ (Benefit) ที่เกิ ดขึน้
ภายหลังจากทีป่ รึกษาได้ศกึ ษาข้อมูลและวิเคราะห์ผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั ของ สพร. สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 การแสดงผลการวิ เคราะห์ผลประโยชน์ จากบริ การของ สพร.
โครงการย่อยหรือบริ การ
ยุทธศาสตร์และโครงการ ที่นํามาวิ เคราะห์ความคุ้มค่าใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแพลตฟอร์มดิ จิทลั ในรูปแบบเปิ ด
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนา Government Data Exchange
แพลตฟอร์มเพือ่ สนับสนุ นและ One Stop Service
อํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนา Unified Government
แพลตฟอร์มเพือ่ การบริหาร
Communication - MailGoThai
จัดการภาครัฐ
Unified Government
Communication - 1. e-Saraban
2. G-Chat 3. GIN Conference
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนําข้อมูลดิ จิทลั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ สงู สุด
โครงการที่ 3 โครงการ
Open Government Data
Government Data and
Analytics Service Center
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการดําเนิ นงาน
ดิ จิทลั ภาครัฐ
โครงการที่ 4 โครงการ Digital 1. GIN
Government Infrastructure
2. G-CLOUD
Ecosystem
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความพร้อมให้หน่ วยงานภาครัฐเพื่อ
รองรับการเปลี่นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั
โครงการที่ 5 โครงการ Digital 1. TDGA
Government Transformation 2. Policy Standards and
Regulations
รวม
ทีม่ า: บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

ผลประโยชน์
ทางตรง

ผลประโยชน์
ทางอ้อม

ผลประโยชน์ รวม

1,522,546,377
350,639,093

884,357,262
118,056,020

2,406,903,638
468,695,114

622,150,750

85,485,784

707,636,534

159,096,550

348,038,375

507,134,925

390,659,983

332,777,082

723,437,065

173,898
173,898

39,625,708
39,625,708

39,799,606
39,799,606

2,430,669,745

314,766,855

2,745,436,599

1,024,885,125
1,405,784,620

219,389,915
99,368,620

1,244,275,040
1,505,153,239

121,341,908

-

121,341,908

121,341,908

-

121,341,908

4,074,731,928

1,242,741,504

5,317,473,432
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ค่าใช้จ่ายโครงการโดยสรุป
ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในปี งบประมาณนัน้ ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ (1) ค่าใช้จ่ายโครงการ (ทางตรง) และ (2) ค่าใช้จ่ายปั นส่วน ซึง่ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดย
ใช้หลักการประเมินตามวิธ ีปันส่วนต้นทุ นแบบ ABC (Activity-Based Costing) โดยที่ค่าใช้จ่ า ย
โครงการจะเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายจริง ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิ เคราะห์ความคุ้มค่าโดยวิ ธีทางการเงิ น
โครงการย่อยหรือบริการ
ที่นํามาวิ เคราะห์ความคุ้มค่าใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ในรูปแบบเปิ ด
โครงการที่ 1 โครงการ Government Data Exchange
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ 1. Single-sign-on 2. e-cms 3. Government
สนับสนุนและอํานวยความ API
สะดวกในการให้บริการแก่ One Stop Service
ภาคประชาชนและภาค 1. E-Gov.go.th 2. Info.go.th 3. Apps.go.th 4.
ธุรกิจ
Smart Box and Government Smart Kiosk 5.
GNews
6. Biz.govchannel.go.th
7. govspending.data.go.th 8. CITIZENinfo
โครงการที่ 2 โครงการ Unified Government Communication
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ 1. e-Saraban 2. G-Chat 3. GIN Conference
การบริหารจัดการภาครัฐ 4. MailGoThai
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การนําข้อมูลดิจทิ ลั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
โครงการที่ 3 โครงการ Government Big Data Analytics Center Government Data and โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
Analytics Service Center
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการดําเนินงานดิจทิ ลั
ภาครัฐ
โครงการที่ 4 โครงการ
1. GIN
Digital Government
2. G-CLOUD
Infrastructure Ecosystem
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์และ
โครงการ
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายปันส่วน ค่าใช้จ่ายรวม
ทางตรง
126,639,898

170,048,287 296,688,185

5,129,000

40,678,375

45,807,375

37,627,524

59,359,448

96,986,972

83,883,374

70,010,465 153,893,839

48,938,335

17,756,178

66,694,513

48,938,335

17,756,178

66,694,513

968,454,357

1,148,088,006 1,148,088,006

453,727,069

59,763,815 513,490,884

514,727,287

119,869,835 634,597,122

8,618,931

26,420,697

35,039,628
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ยุทธศาสตร์และ
โครงการ
โครงการที่ 5 โครงการ
Digital Government
Transformation

โครงการย่อยหรือบริการ
ที่นํามาวิ เคราะห์ความคุ้มค่าใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
Government Digital Skills – กิจกรรมการ
ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจทิ ลั
Digital Government Transformation กิจกรรมการจัดทําแนวทาง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายปันส่วน ค่าใช้จ่ายรวม
ทางตรง
4,647,368

5,468,079

10,115,447

3,971,563

20,952,618

24,924,181

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

ทีม่ า: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

สรุปผลการวิ เคราะห์ความคุ้มค่าการดําเนิ นงานด้านรัฐบาลอิ เล็กทรอนิ กส์
เนื่องจาก ขอบเขตของการศึกษาครัง้ นี้ มีความครอบคลุมถึงการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ สพร. ทัง้ หมด โดยมีการวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ (ผลประโยชน์หกั ด้วยค่าใช้จ่าย) ที่
ได้แสดงเห็นว่า โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 มีความคุม้ ค่ารวมในเชิงผลประโยชน์สุทธิ
อยูท่ ่ี 2,110,215,453 บาท โดยกิจกรรมการให้บริการ
1)
2)
3)
4)

โครงการ Government Data Exchange มีความคุม้ ค่า จํานวน 422,887,739 บาท
โครงการ One Stop Service มีความคุม้ ค่า จํานวน 610,649,563 บาท
โครงการ MailGoThai มีความคุม้ ค่า จํานวน 383,680,302 บาท
โ ค ร ง ก า ร Unified Government Communication มี ค ว า ม คุ้ ม ค่ า จํ า น ว น
692,997,849 บาท

โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีความคุม้ ค่ารวมในเชิงผลประโยชน์สุทธิอยู่ท่ี
-26,894,907 บาท โดยแต่ละกิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี ได้แก่
1) โครงการ Open Government Data มีความคุม้ ค่า จํานวน -26,894,907 บาท
ในขณะที่ โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 มีความคุม้ ค่ารวมในเชิงผลประโยชน์
สุทธิอยูท่ ่ี 1,597,348,593 บาท โดยแต่ละกิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี ได้แก่
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1) โครงการ GIN มีความคุม้ ค่า จํานวน 730,784,156 บาท
2) โครงการ G-Cloud มีความคุม้ ค่า จํานวน 870,556,118 บาท
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีความคุม้ ค่ารวมในเชิงผลประโยชน์สุทธิอยู่ท่ี
86,302,280 บาท โดยแต่ละกิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี ได้แก่
1) โครงการ Government Digital Skills อยูท่ ่ี 121,341,908 บาท
2) โครงการ Policy Standards and Regulations อยูท่ ่ี -24,924,181 บาท
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ สพร. จัดตัง้ ขึน้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 ได้นนั ้ ทีป่ รึกษาจึงได้พจิ ารณาการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจทิ ลั
ของ สพร. ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ GIN โครงการ G-Cloud และ โครงการ MailGoThai
พบว่ า มีค วามคุ้มค่ า ในช่ ว งเวลาประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก่ อ ให้เ กิด ผลประโยชน์
(Benefit) ทีส่ ูงกว่าค่าใช้จ่าย (Cost) หรืองบประมาณที่ สพร. ได้รบั และเมื่อประเมินจากการใช้งาน
ของหน่ วยงานทัง้ หมดที่ใช้บริการ ทําให้เกิดผลประโยชน์ สุทธิมูลค่า 1,985,020,576 บาท หรือ
อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การที่หน่ วยงานภาครัฐมาใช้บริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai
จาก สพร. ก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณมากกว่าหน่ วยงานดําเนินการเองถึง 1,985,020,576
บาท ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลประโยชน์ สทุ ธิ จากการบริ การของ สพร.
โครงการย่อย
การประหยัด
ยุทธศาสตร์และ ที่นํามาวิ เคราะห์ความ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายรวม งบประมาณ
โครงการ
คุ้มค่าในปี งบประมาณ ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
2562
พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแพลตฟอร์ม
1,522,546,377 884,357,262 2,406,903,638 296,688,185 2,110,215,453
ดิ จิทลั ในรูปแบบเปิ ด
โครงการที่ 1 โครงการ Government Data
350,639,093 118,056,020 468,695,114 45,807,375 422,887,739
พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ Exchange
สนับสนุนและอํานวย One Stop Service
622,150,750 85,485,784 707,636,534 96,986,972 610,649,563
ความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ
โครงการที่ 2 โครงการ Unified Government 159,096,550 348,038,375 507,134,925 123,454,623 383,680,302
พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ Communication การบริหารจัดการภาครัฐ MailGoThai
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โครงการย่อย
การประหยัด
ยุทธศาสตร์และ ที่นํามาวิ เคราะห์ความ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายรวม งบประมาณ
โครงการ
คุ้มค่าในปี งบประมาณ ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
2562
พ.ศ. 2562
Unified Government 390,659,983 332,777,082 723,437,065 30,439,216 692,997,849
Communication - 1.
e-Saraban 2. G-Chat
3. GIN Conference
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนําข้อมูลดิ จิทลั ไปใช้ให้
173,898 39,625,708 39,799,606 66,694,513 - 26,894,907
เกิ ดประโยชน์ สงู สุด
โครงการที่ 3 โครงการ Open Government
173,898 39,625,708 39,799,606 66,694,513 -26,894,907
Government Data and Data
Analytics Service
Center
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ 2,430,669,745 314,766,855 2,745,436,599 1,148,088,006 1,597,348,593
ในการดําเนิ นงานดิ จิทลั ภาครัฐ
โครงการที่ 4 โครงการ 1. GIN
1,024,885,125 219,389,915 1,244,275,040 513,490,884 730,784,156
Digital Government 2. G-CLOUD
1,405,784,620 99,368,620 1,505,153,239 634,597,122 870,556,118
Infrastructure
Ecosystem
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความพร้อมให้
121,341,908
121,341,908 35,039,628 86,302,280
หน่ วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่นแปลงใน
การพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั
โครงการที่ 5 โครงการ 1. TDGA
121,341,908
121,341,908 10,115,447 111,226,461
Digital Government
2. Policy Standards
24,924,181 -24,924,181
Transformation
and Regulations
รวม
4,074,731,928 1,242,741,504 5,317,473,432 1,546,510,332 3,770,963,100
หมายเหตุ: * ผลประโยชน์สุทธิ หมายถึง ผลประโยชน์ (Benefit) หักด้วยค่าใช้จ่าย (Cost)
ทีม่ า: บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

สรุปผลประโยชน์ ในการดําเนิ นงานด้านรัฐบาลดิ จิทลั ที่ไม่สามารถประเมิ น
เป็ นตัวเงิ นได้
นอกจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของ สพร. ข้างต้นแล้ว ที่
ปรึกษายังได้พจิ ารณาผลประโยชน์จากการให้บริการของ สพร. ทีไ่ ม่สามารถตีค่าเป็ นตัวเงินได้ ซึง่
การศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์ดงั กล่าว จะชีใ้ ห้เห็นผลประโยชน์ของการให้บริการของ สพร. ทีม่ ี
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ต่อประเทศในภาพรวมได้ละเอียดถี่ถว้ นมากขึน้ โดยรายละเอียดของผลประโยชน์แต่ละประเภท มี
ดังนี้
 ส่งเสริ มความโปร่งใสและการจํากัดการทุจริ ต (Transparency and Corruption)
งานศึกษาของ Universite de Fribourg Suisse (2011) กล่าวว่า ประเด็นความโปร่งใส
เป็ นเป้ าหมายหนึ่งของ การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ซึง่ ก่อให้เกิดความเชื่อใจ (Trust) ระหว่างภาครัฐ
และประชาชน อันนํ าไปสู่ก ารทุ จริต ที่ล ดลงได้ เช่ น ประเทศอาร์เ จนติน าได้จดั ทํ าเว็บไซต์ ช่ ือ
“CRISTAL” เป็ นเว็บไซต์ท่ใี ห้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การควบคุ มการทุ จริต และนโยบายประเทศ
ภายหลังจากการจัดทําเว็บไซต์ดงั กล่าว พบว่า ระดับความโปร่งใสเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ยังทําให้
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการกํากับดูแลภาครัฐมากขึน้ ด้วย ส่งผลให้สามารถลดความเสีย่ งในการ
เกิดทุจริตคอร์รปั ชันในหน่ วยงานภาครัฐลง ทัง้ นี้ สําหรับประเทศไทย ปั จจุบนั กรมบัญชีกลางได้
ร่วมกับ สพร. ในการเปิ ดเผยข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบภาษีไปไหน (govspending.data.go.th)
รวมทัง้ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จัดทําศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัตกิ ารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มอื สําหรับประชาชน ซึ่ง
ช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐ ทําให้ประชาชนมีช่องทางการติดต่ อ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและร้องเรียนได้ หากพบปั ญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ ทําให้เพิม่
ความโปร่งใสให้แก่ประเทศเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
 สร้างโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือธุรกิ จประเภทใหม่
ปริมาณข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวันมีจํานวนมหาศาล โดยข้อมูลถูกสร้างขึน้ ทุก ๆ วินาที
ทําให้ขนาดของข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้จํานวน
มาก ประกอบกับแนวโน้มการเปิ ดเผยข้อมูลของภาครัฐทีส่ ูงขึน้ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสร้าง
โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและประสิทธิภาพในการทํางานของประเทศ ดังนัน้ การพัฒนา
เทคโนโลยีด ิจทิ ลั ที่สําคัญ อย่าง Big Data และ Open Data จะทําให้เ กิด แหล่งทรัพ ยากรใหม่ท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจได้ อาทิ ต้นทุนหน่ วยสุดท้ายทีล่ ดลง (Marginal Cost) กําไร
ที่เพิม่ ขึน้ (Profit) รายได้ท่เี ติบโตสูงขึน้ (Revenue Growth) มูลค่าของธุรกิจที่สูงขึน้ (Enterprise
Value) ภาพลักษณ์การดําเนินงานของภาครัฐทีด่ ขี น้ึ (Brand Image) และโอกาสทางเศรษฐกิจจาก
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ (Business Opportunity) เป็ นต้น รวมทัง้ ยังส่งผลให้เกิดรูปแบบ
ทางธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Models) เกิดการจ้างงานและมีลกู ค้าประเภทใหม่ ๆ มากขึน้
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 สร้างพลังและการมีส่วนร่วมของสังคมและท้องถิ่ น
งานศึก ษาของ Subhash Bhatnagar (2003) พบว่ า การนํ าดิจทิ ลั ภาครัฐไปปรับใช้ใน
ชนบท สามารถส่งผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจและสังคมได้ กล่าวคือ ทําให้การเข้าถึงพืน้ ทีห่ ่างไกล
ของรัฐบาลมีต้นทุนทีถ่ ูกลง และสามารถส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม (NGOs) และประชาชนระดับ
รากหญ้ามีกระบวนการสร้างสังคม (Community Building Process) ได้ดขี ้นึ โดยปั จจุบนั การมี
โครงการประกวดผลงานการพัฒ นานวัต กรรมโมบายแอปพลิเ คชัน ภาครัฐ (MEGA: Mobile
Enterprise e-Government Award) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันทีม่ คี ุณภาพตรงตามความต้องการของภาครัฐ
และภาคประชาชน ซึง่ การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมได้ อาทิ
ประชาชนมีความรูค้ วามสามารถและความเข้าใจในบทบาทของภาครัฐมากยิง่ ขึน้ ลดความเหลื่อมลํ้า
ด้านข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริ การ
การมีรฐั บาลดิจทิ ลั ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแง่ของระยะเวลา
การดําเนินการ จํานวนขัน้ ตอนและหน่ ว ยงานผู้มสี ่ ว นเกี่ยวข้อ งในกระบวนการ กล่ าวคือ เมื่อ
ภาครัฐนํ าระบบดิจทิ ลั มาใช้ กระบวนการทัง้ หมดจะกลายเป็ นระบบอัตโนมัติ และลดระยะเวลาและ
ขัน้ ตอนที่ในการดําเนินการลง ดังตัวอย่างบริการภาครัฐที่มรี ะยะเวลาการดําเนิ นการลดลง ดัง
แสดงให้เห็นในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 จํานวนวันที่ ใช้ในการให้ บริ การของประเทศกรณี ตวั อย่าง
กรณี ศึกษาประเทศตัวอย่าง

รูปแบบบริการ

ระยะเวลาที่ใช้
ก่อนมีระบบฯ

ระยะเวลาที่ใช้
หลังมีระบบฯ

ศูนย์บริการประชาชน (บราซิ ล)

ลงทะเบียนเอกสารจํานวน
29 เอกสาร

2-3 วัน

20-30 นาที

ระบบภาษี ออนไลน์ (ชิ ลี)

กรอกภาษีออนไลน์

25 วัน

12 ชัวโมง
่

ระบบภาษี ออนไลน์ (สิ งคโปร์)

การประเมินภาษีออนไลน์

12-18 เดือน

3-5 เดือน

ทีม่ า: Doing Business Report, World Bank

นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมโยงของการจัดอันดับรัฐบาลดิจทิ ลั จากสถาบันการจัด
อันดับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ดัชนี e-Government Development Index ของ UN, ดัชนี Ease of
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Doing Business Index ของ World Bank ดัชนี e-Government Ranking Survey ของมหาวิทยาลัย
Waseda ดัชนี World Competitiveness Index ของสถาบัน IMD ดัชนี Network Readiness Index
ของ World Economic Forum และดัชนี Global Competitiveness Index ของ World Economic
Forum ซึง่ ดัชนีต่าง ๆ ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ล้วนมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากฐานข้อมูลบางส่วนทีใ่ ช้
ในการจัดอันดับของแต่ ละดัชนีเป็ นข้อ มูล ชุดเดียวกัน ดังนัน้ หากมีดชั นีด้านการพัฒนารัฐบาล
ดิจทิ ลั ตัวใดอยู่ในอันดับทีส่ ูงขึน้ อาจจะส่งผลให้อนั ดับของดัชนีอ่นื ๆ สูงขึน้ ตามไปด้วย และทําให้
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยรวมเพิม่ สูงขึน้ ด้วย ซึง่ ความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็ น
ดังแสดงในภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างดัชนี ของสถาบันการจัดอันดับต่าง ๆ
ความเชื่อมโยงระหว่างดัชนีของสถาบันการจัดอันดับต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปสู่การเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของประเทศ
Waseda-ICA E-Government
Ranking Survey
Doing Business
Survey

EODB
Ease of Doing Business Index

HCI Survey
& OSI Survey

E-Gov Survey by Waseda

Sources of Data

IMD’s Survey

World Bank
IMF

IMD
WEF Executive’s
Opinion Survey

OECD &
Euromonitor

Business Executive’s Opinion Survey

WTO
ITU

GCI
EGDI by UN

ILO

CPI

Global Competitiveness Index

Corruption Perception Index

E-Government Development Index

UNESCO Stat
UN

NRI
Network Readiness Index

WEF Executive’s
Opinion Survey

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

Compiled Data
from Various Source

Survey

Computed Data
by Authors
32

ดังนัน้ เมื่อภาคธุรกิจและภาคเอกชนมีความต้องการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่
เพิม่ สูงขึน้ การให้บริการของรัฐด้วยระบบดิจทิ ลั จะทําให้ภาคธุรกิจมีความพึงพอใจมากขึน้ และ
สามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากขึน้ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิม่ สูงขึน้ ในท้ายทีส่ ุด

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333
www.bolliger-company.com

ส-15

 สร้างเงิ นหมุนเวียนในเศรษฐกิ จที่สงู ขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ
การลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนทีม่ มี ลู ค่าสูงจะสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมและ
รายได้ในภาคเศรษฐกิจเป็ นตัวเงินทีม่ ากกว่ามูลค่าทีร่ ฐั จ่ายไป จากผลทวีคณ
ู ของการใช้จ่ายภาครัฐ
2 (Fiscal Multiplier) อ้างอิงจาก ณัฐกานต์ วรสง่าศิลป์ (2551) ได้ศก
ึ ษาทิศทางของผลกระทบและ
ค่าตัวคูณของตัวแปรภายใน (Coefficient) ต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) โดยกําหนดให้ตวั แปรภายใน ได้แก่ ตัวแปรด้านการคลัง คือ (1) รายจ่ายประจํา
(2) เงินโอนรายจ่ายประจํา (3) รายจ่ายลงทุน (4) เงินโอนรายจ่ายลงทุน และตัวแปรอื่นในระบบ
เศรษฐกิจ คือ (1) GDP (2) การบริโภคเอกชน และ (3) การลงทุนภาคเอกชน โดยเลือกข้อมูล
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2550 ซึง่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รายจ่ายลงทุนภาครัฐสามารถทําให้
เกิดอุปสงค์ต่อเนื่องจากภาคเอกชนได้ (Crowding In Effect) และมีตวั คูณทางเศรษฐกิจมากกว่า 1
จึงสรุปได้ว่า ภาครัฐควรจะมุ่งเน้ นการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้างพื้นฐานกลาง เพื่อให้ม ี
สภาวะแวดล้อมทางด้านดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ในประเทศต่อไป
1

 พัฒนาการบูรณาการการทํางานของรัฐ
รัฐบาลดิจทิ ลั ทําให้การปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ระหว่างรัฐบาล และบุคคลภายนอก
อาทิ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาของ Andersen (2003 –
2009) พบว่ า ภายหลัง มีก ารบู ร ณาการทํ า งานของรัฐ ภายใต้ ก ารพัฒ นารัฐ บาลดิจ ิท ัล แล้ ว
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแต่ละภาคส่วนมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาครัฐ (G2G) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 71
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาชน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 85
 ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเอง เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 100
การบูรณาการการทํางานของภาครัฐด้วยการการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นอกจากจะช่วยลด
ความซํ้าซ้อนในการทํางานของหน่ วยงานภาครัฐแล้ว ยังก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณของ
ประเทศได้มากขึน้ จากการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างบูรณาการร่วมกัน ทัง้ ในส่วนโครงสร้างพืน้ ฐาน
และข้อมูล
 ยกระดับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทํางานของภาครัฐ
2

ผลทวีคณ
ู ของการใช้จ่ายภาครัฐ หมายถึง อัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ของ GDP หากมีการใช้จ่ายภาครัฐเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย
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ในปั จจุบนั มีโ ครงการนํ าร่อ งโดยนํ าเทคโนโลยีรฐั บาลดิจทิ ลั มาใช้ เช่ น Big Data ใน
โครงการสร้างต้นแบบการจัดการข้อมูลมหาศาล ระหว่าง สพร. กับศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และกรมทางหลวง โดยนํ า Big Data ไปใช้ประโยชน์ทาํ
ให้สามารถวิเคราะห์และรายงานสภาพการจราจร Online ผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real-time หรือ
เสมือนจริงให้กบั ประชาชนได้ อีกทัง้ ข้อมูลการจราจรแบบภาพเคลื่อนไหวที่มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
สมัยใหม่แบบ Analytics ทําให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกหลากหลายมิตไิ ด้มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นความท้าทายเรื่องของมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
เชื่อ มโยงฐานข้อ มูล และใช้ป ระโยชน์ จ ากฐานข้อ มูล อาทิ Data Cleansing, Converting และ
Analytics ทีภ่ าครัฐจําเป็ นต้องพัฒนาให้มคี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
 ส่งเสริ มการดําเนิ นงานของรัฐบาลให้มีความยังยื
่ นมากยิ่ งขึ้น
จากงานวิจยั ของ UN พบว่ า เทคโนโลยีด ิจทิ ลั ที่มบี ทบาทสํ าคัญ มีผ ลต่ อ การพัฒ นา
ประเทศเพื่อมุ่งสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นจนถึงปี พ.ศ. 2573 (ปี 2030) ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ง ล้ว นแต่ เ ป็ น เทคโนโลยีสํา คัญ ที่ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐ มีค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ง านบริก าร เช่ น G-Cloud, e-CMS และการเผยแพร่ ข้อ มู ล ผ่ า น
data.go.th เป็ นต้น นอกจากส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐแล้ว ยังส่งเสริมความยังยื
่ นใน
การพัฒนาประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ การให้บริการของ สพร. ยังมีส่วนช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อมได้ เช่น
ลดปริม าณการใช้ ก ระดาษ จากบริก าร info.go.th หรือ SMS as a Service เป็ นต้ น ซึ่ง จาก
การวิเ คราะห์ ผ ลประโยชน์ จ ากการลดปริม าณกระดาษที่ใ ช้ ใ น สพร. โดยบริก าร info.go.th
เพียงบริก ารเดียว บริก ารดัง กล่ าวสามารถสร้างผลประโยชน์ จากการประหยัด กระดาษได้ถึง
5,394,374.1 บาทต่อปี
นอกจากนี้ ที่ปรึก ษาได้ศึกษาเพิม่ เรื่องการประเมินความคุ้มค่าที่ค วบคู่กบั การรักษา
สภาพแวดล้อมตามมติท่ปี ระชุ มคณะกรรมการสํานัก งานฯปี ท่ผี ่ านมา พบว่าจํานวนกระดาษที่
ประหยัดจากโครงการ Info.go.th ในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 20.99 ล้านแผ่น คิดเป็ น 104.9 ตัน จะ
ส่งผลให้ ประหยัดนํ้ ามัน 271,019.6 ลิตร (คิดเป็ นมูลค่า 5,394,374 บาท) ประหยัดนํ้า 2,779,850
ลิตร (คิดเป็ นมูลค่า 43,949.4 บาท) ลดการตัดต้นไม้ 1,783 ต้น และเพิม่ ออกซิเจนที่เพียงพอให้
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คนได้หายใจ 5,665 คน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 69.5 ตันคาร์บอน หรือเท่ากับ
1,115.6 ดอลลาร์สหรัฐ
 เพิ่ มความพึงพอใจในการให้บริการของภาครัฐให้ประชาชนได้มากยิ่ งขึ้น
สพร. ได้ อํ า นวยความสะดวกในการให้บ ริก ารประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น
GovChannel ทีเ่ ปิ ดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการด้านต่างๆ ของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และช่องทาง
ออฟไลน์ตามสถานทีต่ ่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ในปี 2562 สพร. ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจในการใช้
บริก ารเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ของผู้ใ ช้บริก าร และความพึง พอใจในปี ท่ผี ่ านมา พบว่ า
ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ สพร. ตํ่ากว่าความคาดหวังในเกือบทุกโครงการ
แต่ ระดับความพึง พอใจในหลายโครงการปรับตัว ดีข้นึ สะท้อ นให้เ ห็นว่ า ประสิทธิภ าพในการ
ให้บริการของรัฐสูงขึน้ โดยประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของภาครัฐทีใ่ ห้บริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สพร. ทีม่ ากขึน้ เช่น apps.go.th GNews และ Government Smart Kiosk
 เพิ่ มทักษะความสามารถในการทํางานของบุคลากรภาครัฐให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของโลก
สพร. ได้ ดํ า เนิ น การจัด ตั ง้ Thailand Digital Government Academy (TDGA) โดยมี
เป้ าหมายในการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรดิจทิ ลั ภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่ านมา
TDGA ได้พ ฒ
ั นากรอบการพัฒ นาทัก ษะด้า นดิจ ิทลั สํ าหรับ ข้า ราชการและบุ ค ลากรภาครัฐ กับ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐจากหน่ วยงาน
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการสถาปั ตยกรรมองค์กรให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง หลักสูตร
ด้านการใช้งานระบบคลาวด์ และหลักสูตรสําหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer: CIO) เป็ นต้ น ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ให้ บุ ค ลากรรั ฐ และข้ า ราชการมี ท ั ก ษะและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยใช้เ ทคโนโลยีด ิจทิ ลั ตามบทบาทและลัก ษณะงานปั จจุบนั
รวมทัง้ เข้าใจถึงบริบทการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตอย่างเหมาะสม
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจาํ นวนผูผ้ ่านการเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ ICT จาก
TDGA ถึง 2,562 คน และอบรมผ่านระบบออนไลน์ 7,082 คน สามารถประเมินผลประโยชน์ จาก
การประหยัดจากการฝึกอบรมผ่าน สพร. ได้ถงึ 121 ล้านบาทโดยประมาณ
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