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บทสรุปผูบริหาร
ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายเพื่อปูทางไปสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ป ตั้งแตป 1996
ซึ่งไดแก การจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อยางไรก็ตาม
ผลการพัฒนารัฐ บาลดิจิ ทัล ของไทย จากการศึกษาดัช นีรัฐ บาลอิเล็กทรอนิ กส (Electronic Government
Development Index: EGDI) ขององคการสหประชาชาติ (United Nations) สะทอนใหเห็นวา การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของไทยเปนไปอยางกาวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศผูนํา
ซึ่ งจากการศึ กษาดั ช นี รั ฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิ กส (EGDI) พบวาตั้งแตมีการจัดทํา EGDI ในป 2003 ถึงป 2018
ที่เปนปลาสุด ประเทศที่มีการพัฒนาและมีพัฒนาการแบบกาวกระโดดที่สุด ไดแก เกาหลีใต ดังนั้น จึงควร
ศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงบทเรียนจากการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตอไป
จากการศึกษาเสนทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต มีขอสังเกต ดังนี้
ขอสังเกตจากการวิจัย (กรณีประเทศเกาหลีใต)
• แผนการดํ า เนิ น งานของประเทศเกาหลีใ ตจ ะกํ า หนดโครงการและผลลั พธ ที่ชั ด เจน ทําใหวั ด
ความสําเร็จและระบุสิ่งที่ตองดําเนินการตอได นอกจากนี้ การจัดทําแผนใหมยังเปนไปเพื่อแก ไข
ปญหาและอุปสรรคที่ตองเจอจากแผนเดิม เพื่อใหเรื่องที่เปนอุปสรรคหรือยังทําไมสําเร็จไดรับการ
แกไขหรือปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผล อีกทั้งทําใหแผนการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง
• เกาหลี ใ ต แ ต งตั้ งคณะกรรมการที่ รับผิด ชอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพี ยงชุด เดีย วขึ้น ตรงต อ
ประธานาธิบดี ซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนและสงผานนโยบายไปยังคณะทํางานยอยซึ่งมีภาคเอกชน
รวมอยูดวย เพื่อขับเคลื่อนแผนลงสูการปฏิบัติ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมกระจัด
กระจาย และมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลจะมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในขณะนั้น
แตยังคงขึ้นตรงตอประธานาธิบดี
• เกาหลีใตมีการออกกฎหมายที่สงเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ และยังยกเลิกกฎหมาย/
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกวา 700 ฉบับ
• เกาหลีใตใชกลไกความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในเชิงนโยบาย (รวมเปนคณะทํางาน) และดาน
การลงทุน (มีการรวมลงทุนแบบ PPP)
บทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
1. การสนับสนุนในระยะยาวจากผูนําประเทศ ใหการปฏิรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสถูกบรรจุเปนสวนหนึ่ง
ในแผนพัฒนาประเทศ และตองไดรับการสนับสนุนดานกฎหมาย เพราะการออกกฎหมายที่สนับสนุนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสจะชวยทําใหมั่นใจวาการสนับสนุนจะตอเนื่อง แมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
2. การพัฒนาทักษะไฮบริด (Hybrid Skills) ใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ทักษะไฮบริด คือ มีทักษะ
ทั้ งความรู เ ฉพาะของส ว นงาน และความรู ทางดาน IT ซึ่งเปน ทักษะสําคัญ ที่จ ะทําใหการดําเนิน โครงการ
เกี่ยวกับ IT ประสบความสําเร็จ
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3. ลําดับการพัฒนาบริการและโครงสรางพื้นฐาน โดยตองใหความสําคัญตอลําดับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน กรณีศึกษาเกาหลีใตจัดลําดับการพัฒนาโดยเริ่มจากการสรางเครือขาย (Network) จากนั้นจึงพัฒนา
ฐานขอมูล (database) ตอมาไดใหความสําคัญกับกระบวนการ (process) ดวยการเชื่อมโยงและบูรณาการ
กระบวนการตางๆ เขาดวยกัน จากนั้นจึงเปนการใชประโยชนแบบบูรณาการ (integrated applications)
พรอมทั้งการสรางมาตรฐานที่ใชรวมกันสําหรับหนวยงานรัฐบาล (government standards) ในการสราง
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดวยการใช 1) Enterprise Architecture หรือ สถาปตยกรรมองคกร 2) opensource framework 3) common data infrastructure
4. การใหอํานาจแกหนวยงานทองถิ่นเพื่อพัฒนารัฐบาลที่เนนประชาชนเปนศูนยกลาง และเพิ่มการ
ปฏิสัมพันธระหวางพนักงานในทองถิ่นกับประชาชน เพื่อใหเขาใจความตองการของประชาชนมากขึ้น
5. การสรางรัฐบาลบูรณาการดวยการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) ที่ใชสําหรับ
หนวยงานภาครัฐทั้งหมด และการประกาศกรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับชาติที่มีกฎหมายสนับสนุน
เพื่อบูรณาการระบบของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถิ่น เนนการทํางานรวมกัน กําจัดการลงทุนที่
ซ้ําซอน เพื่อยกระดับการสงมอบบริการ
6. ความรวมมื อกั บภาคเอกชน อาทิ การใช PPPs ในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การรวมมือกั บ
ภาคเอกชนในการพั ฒ นามาตรฐานร ว ม (Common Standards) การพัฒ นาและดําเนิน โครงการ IT ของ
รัฐบาลในการสรางงานในอุตสาหกรรม ICT ในภาคเอกชน การอบรมดาน IT ใหแกขาราชการและพนักงาน
เอกชน โดยการอบรมจัดทําโดยภาคเอกชน
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา

ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายเพื่อปูทางไปสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ป ตั้งแตป 1996
ซึ่งไดแก การจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อยางไรก็ตาม ผล
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยยังถือวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดังแสดงดวย
ผลการจัดทําดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government Development Index หรือ EGDI) ของประเทศ
ไทย ที่จัดทําโดยองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) รายละเอียดในรูปภาพที่ 1.1
รูปภาพที่ 1.1: ผลการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ตั้งแตป 2003 - 2018
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เพื่อใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยเปนไปอยางกาวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศผูนํา ซึ่งจากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGDI) พบวาตั้งแตมีการจัด ทํ า
EGDI ในป 2003 ถึ งป 2018 ที่ เ ป น ป ล า สุ ด ประเทศที่มีการพัฒ นามี 4 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต สหราช
อาณาจักร เนเธอรแลนด สิงคโปร แตเนื่องจากประเทศสิงคโปรมีลักษณะเปนเกาะขนาดเล็ก จึงไมใกลเคียงกับ
บริบทประเทศไทย โดยในรูปภาพที่ 1.2 แสดงใหเห็นวาเกาหลีใตมีพัฒนาการแบบกาวกระโดดที่สุด
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รูปภาพที่ 1.2: ผลการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ
เกาหลีใต สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด และสิงคโปร ตั้งแตป 2003 - 2018
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ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึง
บทเรียนจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทยตอไป
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2. การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต
The Korean Association for Policy Studies (2012) ไดสรุปการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ
เกาหลีใต ออกไดเปน 4 ระยะ ดังนี้
2.1 Introductory Stage (1978-1986)
Introductory Stage มี ร ะยะเวลา 9 ป เริ่ ม ตั้ ง แต ป 1978 เมื่ อ มี ก ารจั ด ทํ า first Basic Plan for
Administrative Computerization โดยเหตุผลในการออกนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนี้ คือ 1)
เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรใหเกาหลีใตสามารถแขงขันไดในเวทีระหวางประเทศในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะขณะนั้นเกาหลีใตยังไมมีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหาร
(administrative) โ ดยเริ่ ม ในป 1970 เมื่ อ มี ก ารทํ า ให ง านงบประมาณเป น ระบบคอมพิ ว เตอร
(computerization of budgeting tasks) จากนั้น หนวยงานอื่นๆ ก็เริ่มทําใหงานเปนระบบคอมพิวเตอรในป
ถั ด มา เช น กระบวนการเก็ บ ค า โทรศั พท เปน ตน และเมื่อหนว ยงานรัฐ บาลตางๆ สามารถเพิ่มผลิตภาพ
(productivity) ดวยการใชคอมพิวเตอร โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสก็เริ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
บริหาร (administrative efficiency) ดวยการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบคอมพิวเตอร (computerizing
administrative tasks) อยางไรก็ตาม ความพยายามในการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานรัฐบาลเปนไปแบบตางคนตางทํา ไมไดทําอยางบูรณาการ ดังนั้น ประสิทธิผล (effectiveness) จึงต่ํา
จึงไดมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดทําโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบโดยรัฐบาลกลางในรูปแบบ
ของแผนระดั บ ชาติ แทนที่ จ ะเป น โครงการเดี่ย วๆ ที่ดําเนิน การโดยแต ล ะหนว ยงาน โดยให Ministry of
Government Administration จั ด ตั้ ง the Administrative Computerization Committee และจั ด ทํ า
the ground rules และแผน basic plans to computerize administration ระดับชาติ และในป 1978
ได จั ด ทํ า และเริ่ ม ดํ า เนิ น การ first five-year Basic Plan for Administrative Computerization
(1978-1982) โดยเป น การบู ร ณาการโครงการการทํ า ให ง านบริ ห ารกลายเป น ระบบคอมพิ ว เตอร
(administration computerization projects) ที่หนวยงานตางๆ ทําอยางแยกสวน อยางไรก็ตาม ผลที่ไดใน
ระยะนี้คอนขางต่ํา
เปาหมายและกลยุทธ
เป า หมายของนโยบายรัฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิกสในระยะนี้ อยูที่การทําใหงานบริห ารกลายเปนระบบ
คอมพิวเตอร (computerize administrative tasks) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานภายในหนวยงาน
แตละหนวยงาน ไมใชการทํางานระหวางหนวยงาน ขณะที่ยังไมสามารถใหบริการภาครัฐออนไลนแกประชาชน
เพราะเครือขายโครงสรางพื้นฐานที่ยังไมดี (weak network infrastructure) และอัตราการใชคอมพิว เตอร
ของประชาชนยังต่ํา
วิธีการแบบรวมศูนย (centralized approach) ถูกนํามาใชในระยะนี้ โดย Ministry of Government
Administration (MOGA) จัดทําและดําเนินนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชกับทุกหนวยงาน อยางไร
ก็ตาม เปนไปไมไดที่จะบูรณาการนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมรัฐบาลทั้งหมด เพราะ the first
five-year Basic Plan for Administrative Computerization ถูกจัดทําขึ้นโดยการรวมแผนการทํ า ให
เปนระบบคอมพิวเตอร (computerization plans) ที่หลากหลายของแตละหนวยงานเขาดวยกัน
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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กฎหมาย นโยบายและโครงการ
• the Rule of the Administrative Computerization Committee (1975)
• the Rule of Administrative Task Computerization (1979)
o Article 2: ให Minister of Government Administration เตรีย มจัดทํา five-year basic
plan for administrative computerization
o Article 3: ใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่สอดคลองกับ
basic plan
• the first Basic Plan for Administrative Computerization
o จัดทําป 1978 ดําเนินการป 1978-1982
o วัตถุประสงค: 1) เพื่อพัฒนา 80 ระบบงานสําคัญสําหรับ 30 หนวยงาน 2) เพื่อสรางเครือขาย
บางสวนและให ใช คอมพิว เตอรรวมกันเพื่อ การทํางานของแตล ะหนว ยงาน 3) เพื่อติด ตั้ง
computer centers ในแตล ะจังหวั ดสํ าหรับ การทํา ให ง านบริห ารของท องถิ่ น กลายเป น
ระบบคอมพิวเตอร และเชื่อมโยงเมือง 33 เมืองเขาดวยกันผานเครือขาย 4) เพื่อสํารวจความ
ต อ งการที่ มี ต อ ข อ มู ล งานบริ ห าร (administrative information) เพื่ อ เตรี ย มการสร า ง
ฐานขอมูลงานบริหาร (administration data base)
• the second Basic Plan for Administrative Computerization
o จัดทําป 1982 ดําเนินการป 1983-1996
o วัตถุประสงค: 1) เพื่อบูรณาการงานสําคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยแตละหนวยงานในชวงของแผน
แรก 2) จั ด สร า งเครื อ ข า ยข อ มู ล งานบริ ห ารแบบบูร ณาการทั้ ง ประเทศ หรื อ ก็ คื อ ขยาย
ขอบเขตของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใ นแต ล ะหน ว ยงาน เพื่ อ บู ร ณาการและเชื่ อ มโยงทั้ ง
หน ว ยงานส ว นกลางและหน ว ยงานรั ฐ บาลระดั บ ชุ ม ชน 3) สร า งฐานข อ มู ล งานบริ ห าร
(administrative databases) จากผลการสํารวจที่ทําในชวงของแผนแรก 4) แกไขจุดออน
ของแผนแรก
• ในชวงปลายของระยะนี้ ไดริเริ่มแผนเพื่อการเชื่อมโยง/สรางเครือขายของงานสําคัญที่ถูกทําใหเปน
ระบบคอมพิวเตอรแลว (computerized main tasks) โดยในป 1983 ไดรางขอเสนอในการสราง
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานระดั บ ชาติ (national basic computing network) และได จั ด ทํ า
keynote of the National Basic Computing Network Project ซึ่งไดระบุวาจะสราง national
basic computing network ใ น ด า น administration, monetary, education/research,
national defense, public security
• the Administrative Computing Network Project Plan
o จัดทําเมื่อ 1985
o เปนโครงการยอยและเปนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ National Basic Computing
Network Project ประกอบด ว ย 6 กิ จ กรรม (รายละเอี ย ดอยู ใ นระยะถั ด ไป เนื่ อ งจาก
โครงการไมไดถูกดําเนินการในระยะนี้ และเลื่อนไปดําเนินการในระยะถัดไปแทน)
o ใชกลยุทธ “invest first, settle later” ในการดําเนินการ และเลือกโครงการทําที่ทําการ
ไปรษณียใหเปนระบบคอมพิวเตอร (computerization of post offices) เปนโครงการนํา
รอง
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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ผลและขอจํากัด
ระยะนี้ การพั ฒ นาอยู ที่ การบู ร ณาการโครงการทําให เปน ระบบคอมพิว เตอร (computerization
projects) ที่แตละหนวยงานทําแบบตางคนตางทําเขาดวยกันในระดับประเทศโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งมีผลงานที่
ชัดเจน อาทิ
• การลงทะเบียนรถยนตและบริการที่เกี่ยวของกับรถยนต ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาตขับขี่ ถูกทําให
เปนระบบคอมพิวเตอรในป 1982
• การออกหนังสือเดินทาง (passport) ถูกทําใหเปนระบบคอมพิวเตอรในป 1983
•
•
•
•

•

อยางไรก็ตาม การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนีต้ องเผชิญกับขอจํากัด เชน
โครงการยอยสวนใหญดําเนินการแบบปตอป (annual basis)
เครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน (the basic computing network) ซึ่งตองอาศัยการลงทุนขนาดใหญ
ยังไมไดถูกสราง
ในแต ล ะป ง บประมาณ ต อ งรอถึ ง เดื อ นเมษายนแทนที่ จ ะเป น เดื อ นมกราคมซึ่ ง เป น เวลาเริ่ มต น
ปงบประมาณกว า ที่ห นวยงานจะสามารถนําเงิน งบประมาณไปใชได เพราะขั้นตอนการพิจ ารณา
งบประมาณใชเวลานาน
โดยทั่วไป ระยะเวลาในการดําเนินโครงการอยูที่ประมาณ 9 เดือน แตโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สารสนเทศ (informatization projects) ตองใชระยะเวลานานและใชเงินลงทุนสูง ดังนั้น โครงการ
ประเภทนี้จึงไมสามารถดําเนินการไดเพราะโครงการรายป (annual projects) ตองเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป อีกทั้ง โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศตองดําเนินการโดยใชสัญญารวมกับ
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐบาลไมมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากพอ แต
ภาคเอกชนก็ยังลังเลในการเขารวมเพราะการสนับสนุนดานงบประมาณที่ไมตอเนื่อง
สูญเสียงบประมาณจากการลงทุน ซ้ํ าซ อนในการพัฒนา software ที่เหมือนหรือคล ายกัน รวมถึ ง
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการที่หนวยงานรัฐบาลตางคนตางลงทุนในอุปกรณคอมพิวเตอร เกาหลีใตจึง
จัดตั้งคณะกรรมการ Information Industry Promotion Committee ซึ่งขึ้นตรงตอ the office of
the President เพื่อปองกันการลงทุนที่ซ้ําซอน

โดยสรุ ป ในระยะนี้ มีผ ลสํ า เร็ จ 3 ประการ คื อ 1) มีการทําใหงานบริห ารเปน ระบบคอมพิว เตอร
บางสวน 2) มีการใหความสํ าคัญกั บการวางเครือขายคอมพิว เตอรของชาติ (national basic computing
network) และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานบริหาร (administrative computing network) 3) มีการ
จัดทํา Administrative Computing Network Project Plan ในป 1985 อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวไมไดรับ
การตอบรั บ ที่ ดีจ ากหน ว ยงาน เพราะเหตุ ผ ลอาทิ หนว ยงานมีขอตอตานวาเปาหมายของแผนดังกลาวไม
สามารถทําใหสําเร็จไดจริงเพราะขาดแคลนทรัพยากรทางเทคนิคและทรัพยากรธรรมชาติ (technical and
natural resources) และไม ได มีการระบุ งบประมาณลงในแผนเนื่ องจากความเห็น ที่แตกตางกัน ระหว า ง
ห น ว ย ง า น เ ป น ต น ส ง ผ ล ใ ห National Basic Computing Network Project แ ล ะ Administrative
Computing Network Basic Plan ไมไดถูกดําเนินการในระยะนี้ และเลื่อนไปดําเนินการในระยะถัดไปแทน

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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2.2 Foundation Establishment Stage (1987-1996)
ในระยะที่ 2 นี้เปนระยะการสรางพื้นฐานสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีระยะเวลาตั้งแตป 1987 –
1996 เนื่องจากการดําเนินงานในระยะที่ 1 ไมมีประสิทธิภาพ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนี้จึงมุง
หมายเพื่อใหโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมีผลสูงสุด โดยเชื่อมโยงโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเขากับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ (information industry development) ในชวงนี้ อัตราการใชคอมพิวเตอร
ภายในหนวยงานรัฐบาลสูงขึ้น มีการสรางฐานของเครือขาย (network foundation) และเริ่มมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาลผานทางเครือขาย (network)
ระยะนี้สามารถแบงไดเปน 2 ชวง ชวงแรกคือตั้งแตป 1987 – 1991 เปนชวงของ First National
Basic Computing Network Project ซึ่งเปนการสรางเครือขาย (networks) 5 ดาน ไดแก administrative,
financial, education/research, national defense, และ public security เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ภาครัฐบาลและปูทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ ชวงที่ 2 คือ ตั้งแตป 1992 – 1996 เปนชวงของ
Second National Basic Computing Network Project ซึ่งเปนการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ตอเนื่อง
จากชวงแรกพรอมทั้งพัฒนาใหดีขึ้น และเนนไปที่ระบบ interconnecting computing systems
จากระยะที่ 1 ซึ่งไดจัดทํา Second Basic Plan for Administrative Computerization ในป 1983
ซึ่งประกอบดวย National Basic Computing Network Project Plan หรือแผนในการพัฒนาเครือขาย 5
ดาน (administrative, financial, education/research, national defense, และ public security) อยางไร
ก็ ต าม แผนดั ง กล า วไม ไ ด ถู ก ดํ า เนิ น การจนกระทั่ ง ป 1987 เมื่ อ มี ค วามพร อ มด า นกรอบกฎหมาย และ
งบประมาณ ดังนั้น National Basic Computing Network Project ในระยะที่ 2 จึงมีจุดเดน 2 ขอ คือ
• เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการของประชาชนที่ มี อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให ง านบริ ห าร
(administration) มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพราะ administrative computerization เมื่อเริ่มแรกไม
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในการบริการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นได
• เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของเกาหลี ใ ต โดยขณะที่ มี ก ารจั ด ทํ า national basic
computing network plan อุ ต สาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใตยังอยูในระดับ พื้น ฐาน
และอุ ต สาหกรรมสารสนเทศยั ง อยู ใ นระดั บ กลางๆ โดยในป 1981 รั ฐ บาลประกาศให
semiconductor, computer, และ electronic switch เปนสินคากลยุทธ จากนั้นความตองการ
ใน semiconductor และ electronic switch เพิ่มขึ้นจากโทรทัศนสีและโทรศั พทที่เริ่ม ได รั บ
ความนิ ย ม แต รั ฐ บาลยั ง ต อ งสร า งความต อ งการในประเทศสํ า หรั บ computer ผ า นทาง
administrative computerization project เพราะยั ง ไม มี ต ลาดสํ า หรั บ computer แม ว า
computer สามารถผลิ ต ได แ ล ว ในเกาหลี ใ ต ส ว นนี้ ถื อ เป น สาระสํ า คั ญ ของ National Basic
Computing Network Project
เปาหมายและกลยุทธ
เปาหมายของ National Basic Computing Network Project คือ การทําใหเกาหลีใตมีระดับ ของ
สังคมสารสนเทศ (information society) อยูในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแลวภายในป 2000 โดยมี 2
วัตถุประสงค คือ 1) ทําใหสังคมเปนระบบคอมพิวเตอร (computerization of the society) 2) สนับสนุน
อุตสาหกรรมสารสนเทศภายในประเทศ
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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กลยุ ทธ ที่ใช ในระยะที่ 2 คื อ กลยุ ทธ “top down” และ “invest first, settle later” ซึ่งกลยุทธ
“top down” หมายถึ ง กิ จ กรรม 6 กิ จ กรรม ไดแก resident registration, real estate, employment,
customs, automobile, และ economic statistics ไดรับการเลือกเปนเปาประสงคหลักของโครงการทําให
เปนระบบคอมพิวเตอร (computerization project) สวนกลยุทธ “invest first, settle later” คือเทคนิค
การจัดหาเงินทุนที่ผูใหเงินทุนจายเงินที่เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอน แลวรัฐบาลจะจายเงินคืนจาก
รายไดที่จัดเก็บไดในภายหลัง ดวยกลยุทธนี้ เกาหลีใตสามารถกระจายความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญที่มี
ความเสี่ยงสูง และจัดการกับขอจํากัดดานงบประมาณได
เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายดั ง กล า ว national basic computing network แบ ง ออกเป น การพั ฒ นา
เครื อข าย 5 ด า น ได แก 1) administrative network ครอบคลุ มหน วยงานรัฐบาล 2) financial network
ครอบคลุมธนาคาร การประกันภัย ตราสารหนี้ 3) education/research network เนนที่มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย 4) national defense network และ 5) public security network นอกจากนี้ ยังมีการรวมมือ
ในการขยายเครื อข า ยคอมพิ ว เตอร ระหวา งหนวยงานรัฐบาล และการดําเนินการตาม basic computing
network ใช เ ทคโนโลยี ภ ายในประเทศเพื่ อชว ยสนั บ สนุน การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ภายในประเทศไปพรอมกับการทําใหเปนระบบคอมพิวเตอร (Computerization)
และเพื่ อ เป น การวางเครื อ ข า ยสํ า หรั บ ประเทศ ไม ใ ช แ ค ก ารทํ า ให ง านบริ ห ารกลายเป น ระบบ
คอมพิวเตอร จึงจัดทํา First Administrative Computing Network Basic Plan ซึ่งประกอบดวย 6 priority
tasks ซึ่ งเป น สาขาที่ สงผลอยา งมากต อการใชชีวิตของประชาชน ไดแก 1) resident registration 2) real
estate 3) automobile 4) customs 5) employment และ 6) economic statistics
จากนั้นไดจัดทํา Second Administrative Computing Network Project เพื่อลดการลงทุนซ้ําซอน
ในงานที่คลายคลึงกัน โดยใหมีการจัดเก็บ วิเคราะห และแจกจายขอมูลงานบริหารที่หนวยงานตองใชรวมกัน
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กฎหมาย นโยบายและโครงการ
• Computing Network Act
o บังคับใชเมื่อป 1986
o Article 4: ให the Minister of Home Affairs จัดทําแผน The National Basic Computing
Network Project ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําและใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรอื่น
นอกเหนือจากเครือขายโทรศัพทพื้นฐาน
o จั ดตั้ ง Computing Network Steering Committee ซึ่งอยูภ ายใต ป ระธานาธิบดี โดยตรง
และมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและประสานงานใหหนวยงานดําเนินการตามแผน
o ดํ า เนิ น การตามแผน The National Basic Computing Network Project ใน 5 สาขา
ไ ด แ ก administration, monetary, education/research, public security, แ ล ะ
national defense
• The First National Basic Computing Network Project แ ล ะ Administrative Computing
Network Basic Plan
o ใชตั้งแตป 1987 - 1991
o แมจะมีการจัดทําแผน National Basic Computing Network Project ตั้งแตป 1983 แต
แผนดังกลาวมีการดําเนินการจริงในป 1987 หลังจากการบังคับใช Computing Network
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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o

o

o

o

Act และการจั ด ตั้ ง Computing Network Steering Committee และสามารถจั ด สรร
เงินทุนไดเพียงพอ
National Basic Computing Network Project ป ร ะ ก อ บ ด ว ย แ ผ น ย อ ย ส นั บ ส นุ น
(Supporting Sub-Plan) 8 แผน ไดแก
1) แผน the basic computing network plan สําหรับสรางเครือขายคอมพิวเตอรใน
5 สาขา
2) การพัฒนาและจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรหลักสําหรับใชเปนเซิรฟเวอร
3) การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร 16 บิต
4) การพัฒนาซอฟตแวร
5) การสนับสนุนสายการสื่อสาร (communication line support)
6) การพัฒนากลไกการตรวจสอบและการมาตรฐาน (standardization, inspection
function development)
7) การจั ด ทํ า มาตรการสํ า หรั บ การปกป อ งข อ มู ล (the establishment of the
measures for information protection)
8) การพัฒนาระบบปฏิบัติการของ the national basic computing network
แผน the basic computing network plan ประกอบด ว ยแผนสํ า หรั บ สร า งเครื อ ข า ย
คอมพิ ว เตอร 5 เครื อ ข า ย ได แ ก administration, monetary, education/research,
national defense, และ public security
จุ ด สํ า คั ญ ของแผนนี้ อ ยู ที่ ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งเครื อ ข า ยสํ า หรั บ งานบริ ห าร
(administrative network) มากกวาเครือขาย 4 เครือขายที่เหลือ และเห็นวาสามารถนํา
ประสบการณจากการสรางเครือขายสําหรับงานบริหารมาปรับใชกับการสรางเครือขายอื่นได
จากแผนการสรางเครือขายทั้ง 5 เครือขาย พบวาแผน administrative network project
ให ผ ลลั พธ ที่ดีที่สุ ด จากการใชกลยุทธ Top down ที่ ให Computing Network Steering
Committee เปนผูกําหนดพื้นที่โครงการ (project areas) แทนการใหหนวยงานแตละแหง
เป น ผู กํา หนด อี กทั้ ง มี การกําหนดงานที่มีความสําคัญ (priority tasks) 6 งานที่จ ะสงผล
โดยตรงตอการใชชีวิตของประชาชนเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะที่เสียคาใชจายนอยที่สุด
ได แ ก 1) ทะเบี ย นราษฎร (resident registration) 2) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย (real estate) 3)
ยานยนต (automobile) 4) การจางงาน (employment) 5) พิธีการศุลกากร (customs) 6)
ขอมูลสถิติ (economic statistics) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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ตารางที่ 2.1: 6 Priority Tasks ภายใตแผน Administrative Network Project

หนวยงาน
ภารกิจ
รับผิดชอบหลัก
Ministry of Home การจัดการ
Affairs (MOHA)
ทะเบียนราษฎร

Ministry of
Transportation

รายละเอียด

นําขอมูลพื้นฐานของบุคคลเขาไปใน
คอมพิวเตอรและเชื่อมโยงหนวยงาน
รัฐบาลระดับทองถิ่นแบบออนไลน
การจัดการ
ทําการลงทะเบียนที่ดิน และปาจํานวน
อสังหาริมทรัพย 32 ลานแหงใหเปนระบบคอมพิวเตอร
และเชื่อมโยงหนวยงานระดับทองถิ่น
298 หนวยงานเขาดวยกัน
การจัดการยาน- ทําใหกระบวนการที่เกีย่ วกับยานยนต
ยนต
ตั้งแตการซื้อยานยนตจนถึงการทําลาย
กลายเปนระบบคอมพิวเตอร และ
เชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของ

Customs Service

การจัดการพิธี
การศุลกากร

Ministry of Labor

การจัดการการ
จางงาน

National
Statistical Office

การจัดการ
ขอมูลสถิติ

ทําใหกระบวนการที่เกีย่ วกับพิธีการ
ศุลกากรขาเขาและขาออก (import
and export customs
Clearance) เปนระบบคอมพิวเตอร
และเชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของ 109
หนวยงาน
ทําใหกระบวนการที่เกีย่ วกับการจางงาน
เปนระบบคอมพิวเตอร และเชื่อมโยง
หนวยงานระดับทองถิ่นของ Ministry
of Labor จํานวน 49 หนวยงาน
ทําใหขอมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ 20
ขอมูล เชน ราคา จํานวนประชากร เปน
ตน เปนระบบคอมพิวเตอร และเผยแพร
ขอมูลออนไลน

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

หนวยงานใหบริการ

หนวยงานระดับชุมชน 3,700
หนวยงาน
หนวยงานระดับทองถิ่น 298
หนวยงาน
หนวยงานจดทะเบียนรถยนต 59
หนวยงาน
หนวยงานตรวจสอบ 41 หนวยงาน
สมาคมชางซอมรถยนต 16 แหง
หนวยงานระดับทองถิ่น 168
หนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ 109
หนวยงาน เชน หนวยงานศุลกากร
ตัวแทนออกของพิธีการศุลกากร
(customs house brokers) และ
ธนาคาร
หนวยงานระดับทองถิ่นของ
Ministry of Labor จํานวน 49
หนวยงาน
ศูนยขอมูลเพื่อการจางงาน 6 แหง
หนวยงานทางปกครอง
(administrative
agencies) 36 หนวยงาน
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รูปภาพที่ 2.1: แผนภายใต 1st National Basic Computing Network Project Plan
1st National Basic Computing Network Project Plan
แผนยอยสนับสนุน (Supporting Sub-Plan) 8 แผน
Basic Computing
Network Plan

การจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร 16 บิต

การพัฒนาและจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอรหลัก
สําหรับใชเปนเซิรฟเวอร

แผนสรางเครือขาย
คอมพิวเตอร 5 ดาน
- administration
- monetary

การพัฒนากลไกการตรวจสอบ
และการมาตรฐาน

การสนับสนุนสาย
การสื่อสาร

- education/research

- national defense
- public security

การพัฒนา
ซอฟตแวร

การจัดทํามาตรการสําหรับ
การปกปองขอมูล

การพัฒนาระบบปฏิบัติการของ
the national basic computing
network

Administrative Network Project
6 Priority Tasks
ทะเบียนราษฎร

อสังหาริมทรัพย

ยานยนต

การจางงาน

พิธีการศุลกากร

ขอมูลสถิติ

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

o นอกจาก 6 priority tasks แลว แผน administrative network project ยังประกอบดวย
งานที่มีอยู (existing tasks) 38 งาน และงานที่วางแผนไว (planned tasks) 32 งาน ใน 29
หนวยงาน โดยที่งานที่มีอยูซึ่งพัฒนาและดําเนินการโดยหนวยงานแตละแหงจะถูกเชื่อมโยง
เข า กั บ 6 Priority Tasks ขณะที่ ง านที่ ว างแผนไว ซึ่ ง ถู ก เพิ่ ม เข า มาจะถู ก ดํ า เนิ น การโดย
หนวยงานภายใตขอจํากัดดานงบประมาณของแตละหนวยงาน
o ผลจากการดําเนินการตาม the First National Basic Computing Network Project ทํา
ใหมีการสรางและใชงานฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับทะเบียนราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต
การจางงาน พิธีการศุลกากร และขอมูลสถิติ รวมถึงเทคโนโลยีสําหรับคอมพิวเตอร ห ลั ก
สําหรับใชเปนเซิรฟเวอรก็เปนการผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตาม เกาหลีใตยังตองเผชิญ
ขอจํากัด คือ ระบบปฏิบัติการของเครือขายไมเสถียร ยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ
จากตางประเทศ และแหลงเงินทุนที่ไมแนนอน
• The Second National Basic Computing Network Project และ the Second Administrative
Computing Network Project Plan
o ใชตั้งแตป 1992 – 1996
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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o จากข อ จํ า กั ด ของ the First National Basic Computing Network Project จึ ง ได จั ด ทํ า
the Second National Basic Computing Network Project เพื่อขยาย ปรับเปลี่ยน และ
พั ฒ นา National Basic Computing Network ด ว ยการเลื อ ก tasks ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
อํานวยความสะดวกใหประชาชน รักษาเสถียรภาพเครือขายที่สรางขึ้นแลว และยกระดับการ
ใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน
o มีการดําเนินโครงการนํารองสําหรับการใชประโยชนจากคอมพิวเตอรที่ผลิตในประเทศ อีกทั้ง
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เช า ซื้ อ (specialized lease company) เพื่ อ คอมพิ ว เตอร ที่ ผ ลิ ต ในประเทศ
รวมทั้งมีโปรแกรมอบรมการใชงานคอมพิวเตอรที่ผลิตในประเทศ และสงเสริมการพัฒนา
ซอฟตแวร
o มี การคั ดเลื อก tasks ใหม โดยกําหนดงานที่มีความสําคัญ (priority tasks) 7 งาน โดยมี
เงื่อนไข คือ 1) เปนงานที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานบริหารและความสะดวกของ
ประชาชน 2) เปนงานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 3) สามารถกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบได
ไดแก
1) National welfare (Ministry of Health and Social Affairs)
2) Postal comprehensive service (Ministry of Post and Telecommunications
(MOPT))
3) Sea-goods management (Korea Customs Service)
4) Intellectual property information management (Patent Office)
5) Weather information management (National Weather Service)
6) Item list management (Public Procurement Service)
7) Fishing vessel management (Fisheries Agency)
o นอกจาก 7 priority tasks แลว ยังประกอบดวย งานที่วางแผนไว (planned tasks) 56 งาน
ใน 34 หน ว ยงาน ซึ่ ง เป น งานที่ กํ า ลั ง ถู ก พั ฒ นาหรื อ กํ า ลั ง จะถู ก พั ฒ นา และงานที่ มี อ ยู
(existing tasks) 73 งาน ใน 38 หนวยงาน ซึ่งเปนงานที่ถูกพัฒนาแลวและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ และยังมีโครงการนํารองในการทําระบบของหนวยงาน
ระดั บ ท อ งถิ่ น ให เ ป น ระบบคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ส ง เสริ ม งานบริ ห ารระดั บ ท อ งถิ่ น (local
administration)
o ในชวงตนของแผนนี้ 1 รัฐบาลตองการสรางระบบสําหรับใชขอมูลงานบริหารรวมกัน นําไปสู
การสราง National Administration Total Information System ซึ่งเปนระบบที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชฐานขอมูลออนไลนที่ประกอบดวยขอมูลทะเบียนราษฎร
อสังหาริมทรัพย และยานยนตรวมกัน สงผลใหหนวยงานตาง ๆ สามารถยกระดับบริการ
ดังนั้น National Administration Total Information System จึงถือเปนระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลภาครัฐรุนแรกๆ
• แหลงเงินทุน (Financial Resources)
o แหล ง เงิ น ทุ น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของนโยบาย โดยในระยะ foundation
establishment stage นี้ เกาหลีใตมีกลยุทธในการจัดหาแหลงเงิน ทุน คือ “invest first
0

1

Minister of the Interior and Safety. (2017). 50-year Footprints of Korean e-Government 1967-2017: The Greatest Leap in
Korean History. Ministry of the Interior and Safety, Republic of Korea
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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and settle later” โดยใชระหวางป 1987 - 1992 (และจัดตั้ง Informatization Promotion
Fund ตั้งแตป 1993 แตมีการใชมากในระยะถัดไป) จากเดิมที่ในระยะ Introductory Stage
ระบุเพียงจํานวนเงินทุนที่ตองการแตไมมีการระบุวิธีการไดมาซึ่งเงินทุน สงผลใหเริ่มมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนในระยะ foundation establishment stage นี้ ดังนั้น จะเห็นวา
แผนในการไดมาซึ่งเงินทุนเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จ ของโครงการ โดย “invest first
and settle later” มีรายละเอียด คือ
1) Korean electronic communication public enterprise จะให เ งิ น กู แ ก Data
Communication Corporation of Korea (DACOM) ซึ่ งเป นหน วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
ด า นการออกแบบระบบและพัฒ นาซอฟตแวรของ National Basic Computing
Network Project และรับผิดชอบเครือขายงานบริหาร (administrative network)
จากนั้น DACOM จะพัฒนาเครือขาย และรัฐบาลจะจายเงินคืนจากรายไดจากการ
ใชเครือขายเปนเวลามากกวา 10 ป
2) Korean electronic communication public enterprise จะไมใหเงินกูแก DACOM
โดยตรง แตจะใหกูผานบริษัทลูก (subsidiary corporation) เนื่องจากมีกฎระเบียบ
วา Korean electronic communication public enterprise ไมสามารถทําธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ การเงิ น ดั ง นั้ น จึ ง ได ตั้ ง Korean Telecommunication Promotion
Corporation โ ด ย มี Korean electronic communication public enterprise
เปนผูลงทุนทั้งหมด จากนั้นเงินทุนจํานวน 151.3 พันลานวอนเกาหลีใต จะถูกนําไป
ลงทุนแก DACOM
3) การที่รัฐบาลลงทุนผานทางบริษัทลูก และจายเงินคืนแกบริษัทโดยใชรายไดจากการ
ใชงาน เปนการสรางความเชื่อมั่นวาการสรางเครือขายงานบริหารจะสามารถสราง
มูลคาไดมาก และวิธีการนี้คลายกับการลงทุนโดยเอกชน และสามารถหลีกเลี่ ย ง
กฎระเบียบดานงบประมาณที่เขมงวดได
ผลและขอจํากัด
• ผลจาก First National Basic Computing Network Project ทําให 1) มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร
หลักสําหรับใชเปนเซิรฟเวอร 2 เครื่อง เครื่องแรกใชเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา เครื่องที่สองผลิต
ในประเทศ 2) มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร 15,000 เครื่อง สําหรับเครือขายงานบริหาร 3) มีการ
พัฒนาซอฟตแวรสําหรับออฟฟศและงานบริหาร
• ผลจาก First Administrative Computing Network Project ทํ า ให 6 priority tasks ได ผ ลลั พ ธ
ตามที่ไดวางแผนไว
• ผ ล จาก Second Administrative Computing Network Project ไม ไ ด ผ ล ลั พ ธ เ ท า กั บ First
Administrative Computing Network Project เพราะ Computing Network Steering Committee
ถูกลดสถานะลง และไมมีการใหความมั่นใจในแหลงเงินทุน กลาวคือ กลยุทธ investment first and
settlement later ถูกยกเลิก สงผลใหโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมมีความตอเนื่อง
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Box 1: การสรางเครือขายสารสนเทศทั่วประเทศ
เครือขายสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลของรัฐบาลกลาง
ในชวงป 1987-1996 สราง data communication network ซึ่งถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
สารสนเทศที่สําคัญ
ในป 1996 สรางเครือขายความเร็วสูง (high-speed broadband network) เชื่อมตอกระทรวง
ตางๆ เขาดวยกัน
ในป 1997-1998 สราง high-speed dedicated connection เชื่อมตอระหวาง Government
Complex Buildings 3 แหง
MOHA-NET สําหรับรัฐบาลทองถิ่น
ในป 1994 Ministry of Home Affairs สร า ง MOHA-NET ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มต อ
กระทรวง นครบาล และรัฐบาลทองถิ่น เพื่อสงเสริมการใชสารสนเทศของรัฐบาลทองถิ่น
โครงสรางพื้นฐานสําหรับสารสนเทศของเกาหลีใต
ใ น ป 1995-2010 ส ร า ง Information Super Highway ที่ เ รี ย ก ว า Korea Information
Infrastructure (KII) เพื่อเชื่อมตอหนวยงานรัฐบาลทั้งหมด รัฐบาลทองถิ่น และองคกรภาครัฐเขาดวยกัน
โดยสายใยแกวนํ าแสง (fiber optic cables) แบงการพัฒ นาเปน 3 ชวง คือ 1) สรางเสนทางหลั ก ของ
เครือขาย (fiber optic backbone network) 2) ขยายพื้นที่ใหครอบคลุมมากขึ้นและยกระดับคุณภาพ
เครือขาย 3) เครือขายความเร็วสูงเสร็จสมบูรณ
จากนั้นมีการสรางระบบเครือขายสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริหาร ไดแก Government
Backbone Network (K-Net) และ Government Network Service (GNS)
ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017)

2.3 Full Promotion Stage (1996-2002)
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใตในระยะกอนหนาเนนการทําระบบงานบริหารใหเปน
ระบบคอมพิวเตอรและการเคลื่อนยายขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาลผานทางเครือขาย กลาวคือ เนนไปที่การ
จั ด สรรและเชื่อมโยงฮาร ดแวร และการปรับ ปรุงประสิทธิภาพภายในหนวยงานรัฐ บาล การพัฒ นารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสในระยะ Full Promotion Stage จึงเนนไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของงานบริหาร
การเพิ่มความสะดวกสบายของประชาชนในการใชบริการ และการใชประโยชนจากขอมูลงานบริหารรวมกัน
ในระยะนี้ ความเร็วของเครือขายสูงขึ้นรวมถึงเครือขาย ICT ความเร็วสูงไดกระจายไปยังประชาชน
ทั่ ว ไปและภายในรั ฐ บาล เริ่ ม มี ก ารเชื่ อ มโยงอย า งเป น ระบบและการใช ป ระโยชน จ ากระบบรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกสและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาล ซึ่งนําไปสูการจัดซื้อจัดจางออนไลน (G2B)
เริ่มมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐบาลกับประชาชนและการใหบริการออนไลน (G2C) เพราะประชาชนใช
คอมพิวเตอรมากขึ้นและเครือขายขอมูลความเร็วสูงครอบคลุมมากขึ้น
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เปาหมายและกลยุทธ
ในระยะ Full Promotion Stage ความหมายของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนจาก “เครื่องมือที่ชวย
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “เครื่องมือที่ทําใหเปนรัฐบาลที่
เล็ ก แต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” โดยแก ไ ขข อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะก อ นหน า ซึ่ ง ได แ ก 1) การปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
สาธารณะใหสะดวกสบายตอประชาชนยังไมมากพอ เพราะการใชสารสนเทศในงานบริหาร (administrative
informatization) เนนไปที่ประสิทธิภาพการทํางานภายใน และ 2) การขาดกลยุทธในการเชื่อมโยงการใช
สารสนเทศในงานบริหารกับการปฏิรูปงานบริหาร
เป า หมายในระยะนี้ คื อ 1) เพื่ อจั ดหาบริการสาธารณะสําหรับ ประชาชนผานทาง online single
window (G2C) 2) สรางระบบ e-commerce ระหวางรัฐบาลและภาคธุร กิจ (B2B) 3) เพิ่มผลิตภาพ และ
ความโปรงใสของกระบวนการทํางานภายในภาครัฐ (G2G) 4) กระจายการใชงานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส และ
สรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบบูรณาการภายในรัฐบาล เพื่อทําใหการจัดการและการกระจายขอมูลมี
ความนาเชื่อถือและปลอดภัย
กลยุ ท ธ ใ นระยะนี้ คื อ 1) จั ด ตั้ ง e-Government Special Committee เป น ศู น ย สั่ ง การรั ฐ บาล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government command center) 2) ผลั ก ดั น รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห เ ป น เครื่ อ งมื อ
สําหรับการปฏิรูปงานบริหาร 3) ใช Information Promotion Fund เพื่อสงเสริมใหบริษัทพัฒนาอุปกรณ IT
และซอฟตแวรสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 4) ผลักดันโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซึ่งประกอบดวย 11
กิจกรรม
กฎหมาย นโยบายและโครงการ
ในระยะนี้ โครงการสามารถแบ ง ได เป น 2 ช ว ง คื อ 1) ตั้ ง แต ป 1996-2000 โครงการต า ง ๆ ถู ก
ขับเคลื่อนโดย Ministry of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA) และ Ministry
of Information and Communication (MIC) ซึ่งแขงขันกันริเริ่มนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 2) ตั้งแตป
2001-2002 โครงการตาง ๆ ถูกขับเคลื่อนโดย e-Government Special Committee
กฎหมาย นโยบายและโครงการตาง ๆ ในระยะนี้ แสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2: กฎหมาย นโยบายและโครงการ ในระยะ Full Promotion Stage
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน
สารสนเทศ (1996-2000)
เครื่องมือสําหรับการปฏิรูปงาน
บริหาร (2001-2002)
องคกร MOGAHA
MIC
e-Government Special
Committee
กฎหมาย Framework Act on Information Promotion (1995)
e-Government Act (2001)
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา
สารสนเทศ (1996-2000)
โครงการ - e-Government Vision and
Strategy (1998)
- Comprehensive eGovernment Action Plan
(1999)

- The 1st NIPMP
(1996)
- The 2nd NIPMP
(1999)

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน
เครื่องมือสําหรับการปฏิรูปงาน
บริหาร (2001-2002)
The 1st e-Government
Plan (2001)

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

• Framework Act on Information Promotion
o บังคับใชเมื่อป 1996
o Article 1: ใหรัฐบาลจัดทํา National Informatization Promotion Master Plan (NIPMP)
เพื่อสงเสริมการพัฒนาสารสนเทศ (Informatization)
st
• The 1 and 2nd National Informatization Promotion Master Plan (NIPMP) (1996-1998,
1999-2000)
o MIC จัดทํา 1st NIPMP ในป 1996 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาสารสนเทศ และ
กําหนดงานที่ตองดําเนินการกอนจํานวน 10 งาน (10 priority tasks) ซึ่งเปนงานที่จะสงผล
กระทบอย า งมี นั ย สํา คั ญ และสามารถทําเสร็จไดภายในป 2000 เพื่อใหเปน รากฐานของ
สังคมสารสนเทศ (Information Society) จากนั้น หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของตองจั ดทํา
แผนงานที่เกี่ยวของกับ 10 priority tasks นี้
o งานแรกใน 10 priority tasks คือ “การทําใหเปนรัฐบาลที่เล็กแตมีประสิทธิภาพ” ถือเปน
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การที่เลือกโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนงานแรกเพราะ
เห็นวาการพัฒนาสารสนเทศของรัฐบาลมีความสําคัญต อการสนับสนุน ใหเ กิ ดการพั ฒ นา
สารสนเทศเพื่อสังคม โดยโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 1) One-stop public
service เพื่ อให อํา นวยความสะดวกแกป ระชาชนดว ยการลดการสงขอมูล สว นบุคคลขั้ น
พื้ น ฐานให แก หน วยงานซ้ํา ๆ 2) ระบบการใชประโยชนจ ากขอมูลรวมกัน 3) การจัดสรร
คอมพิวเตอรสวนบุคคลใหแกขาราชการ
o 2nd NIPMP มีชื่อวา Cyber Korea 21 อยางไรก็ตาม Cyber Korea 21 ไมไดมียุทธศาสตร
การดําเนินงาน และวัตถุประสงคระยะยาวที่เฉพาะเจาะจง เพราะเปนการจัดทําโดยการรวม
เอาแผนจากหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน
o หลังจากตระหนักถึงปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงจัดตั้ง e-Government Special Committee
ขึ้นมา
• e-Government Vision and Strategy (1998) and Comprehensive e-Government Action
Plan (1999)
o e-Government Vision and Strategy จัดทําโดย MOGAHA ในป 1998 เพื่อพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสโดยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมสภาพแวดลอม โดยตองดําเนินการใหเสร็จในป
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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1999 2) สร า งเครื อข า ยบู ร ณาการ โดยตองดําเนิน การใหเสร็จ ในป 2001 3) ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยตองดําเนินการใหเสร็จในป 2002 รายละเอียด ดังนี้
1) ขั้นเตรียมสภาพแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบนํารองที่จะอํานวยความ
สะดวกแกบริการสาธารณะ ฐานขอมูลงานบริหาร รวมถึงสรางอินทราเน็ตภายใน
รัฐบาล
2) ขั้นสรางเครื อขา ยบูรณาการ มีวัตถุประสงคเ พื่อสรางระบบการกระจายเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และกระจายระบบนํารองที่สรางขึ้นในขั้นตอนกอนหนา
3) ขั้นปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อรับรูถึงระบบขอมูลเปดจาก
การทําใหบริการสาธารณะเปนดิจิทัล
o e-Government Vision and Strategy ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การบริการภาครัฐที่
มุงเนนลูกคาเปนหลัก 2) การออกแบบงานบริหารใหม 3) การใชขอมูลงานบริหารรวมกัน 4)
การยกระดับโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การเพิ่มผลิตภาพของขาราชการราบ
บุคคล 6) การปรับปรุงกฎหมาย
ตารางที่ 2.3: 6 ดานและ 18 กิจกรรมใน e-Government Vision and Strategy
Administrative Service

Administrative
Task

ขั้นตอนที่ 1: เตรียม
สภาพแวดลอม
- e-Government
demand survey
- Administrative service
system establishment
- Pilot service
operation (Internet
government policy
forum open)
- Current state of
paperless
administration and its
feasibility analysis.
- Dematerialization of
documents
- Distribution of
electronic document
- Online connection
of overlapped task
among agencies

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

ขั้นตอนที่ 2: สรางเครือขาย
บูรณาการ
- Developing a delivery
tools of public services
- Opening
administrative
information to the
public limpidly
- One-stop service

ขั้นตอนที่ 3: ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
- Digitalizing
application and
registration
- EDI system operation
between private and
public sectors
- Non-stop service

- Exchanging
electronic document
between central and
local governments
- Business process
reengineering (BPR)
- Diffusing the pilot eGovernment task

- Establishing the
integrated
administrative task
system
- Building up the
supporting system for
policy decision
making
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Administrative
Information

Information
Technology

Organization/
Human
resource

Law /
Institution

ขั้นตอนที่ 1: เตรียม
สภาพแวดลอม
- Surveying and
classifying co-using
information
- Existing
administrative D/B
connection
- Establishment of the
Information co-using
center
- Resolving Y2K
- Diagnosing and
redesigning the
administrative
information
infrastructure
- Central government
intranet
establishment
- Standardization of
electronic document
- Increasing the
informatization ability
of public servant
- Securing the
organization and
employee in charge
- 1 PC per 1 public
servant
- Institutionalizing the
information coutilization
- Strengthening
document manage
system
- CIO operation
- Reorganizing
information security
related-law

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

ขั้นตอนที่ 2: สรางเครือขาย
บูรณาการ
- Integrated D/B
establishment
- Integrated
management of
information resource
- Digitalizing
information

ขั้นตอนที่ 3: ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
- Building up pan
governmental
administrative
information
management system

- Expanding the
administrative
Information network
- Expanding the
intranet to local level
- Using electronic
signature

- Establishing global
information network

- Distributing e-mail
address to public
servant

- Distributing the ecard to public servant

- Performance
- Advanced institution
evaluation system
introduction from the
operation
developed countries
- Rearranging the Law
and institution for
One-stop, Non-stop
service
- Enacting information
resource management
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o Comprehensive e-Government Action Plan มี ก ารดํ า เนิ น การตั้ ง แต ป 1998 – 2002
ประกอบดวย 3 วัตถุประสงค ไดแก 1) ยกระดับบริการภาครัฐ ใหเปน “One-stop and
Non-stop service” ซึ่งรวมถึงการใหบริการของทองถิ่น 2) เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหาร
โดยการออกเอกสารของรัฐบาลเปนอิเล็กทรอนิกส และเมื่อมีการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ระหวางหนวยงานรัฐบาล สงผลใหระยะเวลาในการทําเอกสารลดลงอยางมาก 3) เพิ่มความ
โปรงใส โดยรัฐบาลออกเอกสารงานบริหารเปนอิเล็กทรอนิกส สรางเครือขายและฐานขอมูล
สําหรับเปดเผยขอมูลดังกลาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และอนุญาตใหประชาชนเขาถึงและ
ใชขอมูลดังกลาวไดทางอินเทอรเน็ต ตูบริการอเนกประสงค และโทรศัพท
• e-Government Act
o บังคับใชเมื่อป 2001
o มีวัตถุประสงคคือ ลดคาใชจายในการดําเนินงานของรัฐบาล (ปรับปรุงผลิตภาพภายใน) และ
ลดคาใชจายในการใหบริการสาธารณะ (ปรับปรุงผลิตภาพภายนอก) เพิ่มความโปรงใส และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมแหงขอมูลและความรู
o ภายใตกฎหมายดังกลาว 2 นําไปสูการกําจัดอุปสรรคดานกฎหมายในการดําเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ดวยการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวของกับบริการสาธารณะกวา 700
ฉบับ สงผลใหสามารถลดจํานวนเอกสารและกระบวนการที่ตองใชในการทํางานบริหารได
• The 1st e-Government Plan (A Strategy to Realize e-Government in Order to Advance
into a First Class Country)
o ในป 2002 e-Government Special Committee ไดเลือก 11 กิจกรรม จากมุมมองของ
ผูใชบริการภาครัฐ ไมใชจากมุมมองของผูใหบริการภาครัฐ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ
1) การปรับปรุงบริการสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ (front office) 2) การเพิ่มผลิตภาพ
งานบริหาร (back office) 3) การสรางโครงสรางพื้นฐาน
o รายงานโดยตรงตอนายกรัฐมนตรี และไดรับการเห็นชอบใหเปนโครงการของนายกรัฐมนตรี
โ ด ย มี Senior Presidential Secretary for Policy Planning เ ป น ผู กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ประสานงาน
1

ตารางที่ 2.4: 3 ดานและ 11 กิจกรรมใน 1st e-Government Plan
3 ดาน
11 กิจกรรม
การปรับปรุงบริการสําหรับ
- Establishing a single window portal for civil petitions
ประชาชนและภาคธุรกิจ (front
(G4C)
office)
- Connecting the four social insurance information systems
- Building up a comprehensive e-Procurement system
(G2B)
- Providing an integrated e-tax service (Home Tax Service,
HTS)
2

Minister of the Interior and Safety. (2017). 50-year Footprints of Korean e-Government 1967-2017: The Greatest Leap in
Korean History. Ministry of the Interior and Safety, Republic of Korea
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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3 ดาน
การเพิ่มผลิตภาพงานบริหาร
(back office)

การสรางโครงสรางพื้นฐาน

11 กิจกรรม
- Establishing a national finance information system
- Informatizing local level administration
- Building up a national educational administration
information system (National Education Information
System, NEIS)
- Building up a standardized human resource management
system (Personnel Policy Supporting System, PPSS)
- Diffusing e-approval and e-document
- Building up a governmental seal system and diffusing the
private e-signature
- Setting a pan governmental integrated computing
environment

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

a. Establishing a Single Window Portal for Civil Petitions (G4C)
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของประชาชนโดยลดจํานวนการมาที่หนวยงานรัฐบาลและลด
การขอเอกสารกระดาษ ดวยการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลของฐานขอมูลหลักแหงชาติ เชน ทะเบียน
ราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต ธุรกิจ ภาษี เปนตน
b. Connecting the Four Social Insurance Information Systems
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและระบบปฏิบัติการของการประกันสังคม 4 อยาง และ
บูรณาการขอมูลของการประกันสังคม ผลที่ได คือ ประชาชนสามารถใชบริการการประกันสังคมที่หนวยงาน
ประกันสังคมไหนก็ได
c. Building up a Comprehensive e-Procurement System (G2B)
วัตถุประสงคเ พื่อพั ฒนาระบบงานบริหารภายในในสว นของการจั ดซื้ อจัด จางออนไลน ตั้งแตการ
ลงทะเบียน การประมูลราคา การเซ็นสัญญา และการจายเงิน ซึ่งจะสามารถยกระดับความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ และลดตนทุน
d. Providing an Integrated e-tax Service (Home Tax Service, HTS)
วัตถุประสงคเพื่อจัดทําระบบยื่นภาษีทางอินเทอรเน็ต ครอบคลุมตั้งแตการกรอกขอมูล การเรียกเก็บ
เงิน การจายเงิน โดยทําทางออนไลน หลังจากใชระบบนี้ ผูเสียภาษีสามารถจัดการเรื่องภาษีออนไลนไดจากทุก
ที่โดยไมตองไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่และธนาคาร
e. Establishing a National Finance Information System
วัตถุประสงคเพื่อจัดการเงินทุน สินทรัพย และหนี้สินแบบบูรณาการ และสรางระบบขอมูลการคลัง
แบบบูรณาการ
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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f. Informatizing Local Level Administration
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพงานบริ ห ารและบริ การภาครัฐ ในระดับ ท องถิ่ น ดว ยการ
แลกเปลี่ยนขอมูลงานบริหารและใหบริการผานอินเทอรเน็ต
ก อ นหน า นี้ MOGAHA ได เ ชื่ อ มต อ เครื อ ข า ยสํ า หรั บ งานบริ ห ารใน 10 กิ จ กรรม ได แ ก land
registration, health and welfare, rural residents, the local industry, the environment, petitions,
resident, automobile, finance and tax, and building construction ตั้งแตป 1998 ถึง 2000 จากนั้น
เพื่อใหบริการสาธารณะโดยไมตองขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ใหบริการ จึงไดพัฒนาสารสนเทศในระดับทองถิ่นใน 11
กิจกรรม ไดแก local development, road transport, culture and sports, animal husbandry, fisheries,
water bodies, forest, disaster, civil defense, irrigation, internal administration
g. Building up the National Education Information System (NEIS)
วัตถุประสงคเพื่อสรางระบบออนไลนสําหรับเชื่อมโยงขอมูลงานบริหารดานการศึกษาใน 10 กิจกรรม
ดวยการเชื่อมตอสํานักงานการศึกษาใน 16 จังหวัดเขากับสถาบันการศึกษาอื่น
h. Building up a Standardized Human Resource Management System
วัตถุประสงคเพื่อ 1) จัดหาขอมูลที่ตองการในการตัดสินใจเรื่องความตองการทรัพยากรมนุษยของแต
ละฝ าย 2) อนุ ญ าตให ผู อํา นวยการฝ า ยบุ คคลทํากิจ กรรมดานทรัพยากรบุคคลผานทางคอมพิว เตอร แ ละ
เครือขาย 3) ขาราชการแตละคนสามารถคนหาและแกไขขอมูลสวนบุคคลไดทุกเวลา
i. Diffusing e-approval and e-document
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อวางพื้ น ฐานสํ า หรับ การลดการใช กระดาษในรัฐ บาล ที่กิจ กรรมนี้ถูก รวมใน 11
กิจกรรม เพราะแมวากระทรวงตาง ๆ มีการใช e-approval แลว แตเปนการใชงานคนละระบบ จึงมีปญหา
เรื่องความเขากันไดระหวางหนวยงาน ดังนั้น จึงตองทํา e-approval ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ตอง
สรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อหมุนเวียนเอกสารที่สมบูรณแลว รวมถึงทํา e-document ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
j. Building up a Governmental Seal System and Diffusing the Private e-signature
ระบบการรั บ รองลายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี 2 อย า ง คื อ GPKI (Government Public Key
Infrastructure) สํ า หรั บ ข า ราชการ และ NPKI (National Public Key Infrastructure) สําหรับ ประชาชน
ซึ่ ง ในภาครั ฐ ลายเซ็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (administrative e-signature) ถู ก จั ด สรรให แ ก ข า ราชการทุ ก คน
เพื่ อความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพของ e-approval and e-document ขณะที่ในภาคเอกชน มีการใชการรับ รอง
ลายเซ็นอิเล็ กทรอนิ กส ในการทํ าธุร กรรมทางการคาและการเงิน โดยสาเหตุที่มีร ะบบการรับรองลายเซ็น
อิ เ ล็ กทรอนิ กส 2 ระบบ เพราะ MOGAHA จัดทําระบบการรับ รอง administrative e-signature สําหรับ
รัฐบาล หลังจากที่ MIC จัดทําระบบการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกชน

k. Setting the Pan Governmental Integrated Computing Environment
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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วัตถุประสงคเพื่อลดกําลังคนและงบประมาณดวยการบูรณาการการปฏิบัติการของหองคอมพิวเตอร
เขาดวยกัน ซึ่งเดิมจะถูกดําเนินการโดยหนวยงานที่แตกตางกัน
Box 2: การใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกัน
แนวคิดการใชขอมูลรวมกันมีสวนสําคัญตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต โดยมี
การถกเถียงเรื่องการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกันตั้งแตตอนสรางเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการออก
หนังสือเดินทาง ขณะนั้น Ministry of Home Affairs ซึ่งมีหนาที่จัดการขอมูลทะเบียนราษฎรไมเห็นดวย
กับการใชขอมูลรวมกัน อีกทั้ง กฎหมายอนุญาตใหใชขอมูลทะเบียนราษฎรเพื่อการจัดการระบบทะเบียน
ราษฎรเทานั้น รวมถึงยังมีการถกเถียงกันเรื่องการปกปองขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ กระทรวงตาง ๆ ยัง
มองวาขอมูลที่แตละกระทรวงเก็บไดถือเปนสินทรัพยของกระทรวงนั้น ๆ ไมใชสินทรัพยสาธารณะ
ในป 1996 เมื่อรัฐบาลเสนอระบบสําหรับจัดสรรบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส (electronic IC
resident cards) ซึ่งตองอาศัยขอมูลประชาชนที่ผานการบูรณาการแลว ก็มีความกังวลวาขอมูลจะรั่วไหล
และจะมีการใชบัตรโดยผิดกฎหมาย สุดทายการตอตานจากประชาชนก็สงผลใหโครงการถูกระงับไปในป
1998 ขณะเดียวกันก็มีการตอตานการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกันจากภายในรัฐบาลมากขึ้น
จนกระทั่งชวงป 2000 รัฐบาลประกาศ 11 กิจกรรมสําหรับ ดําเนิ น การรัฐ บาลอิ เล็ กทรอนิ กส
ซึ่งตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลทะเบียนราษฎรเพื่อใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิ ภ าพ
โดยโครงการสรางเว็บไซตสําหรับใหบริการประชาชนในจุดเดียว (G4C Portal) และโครงการที่สําคัญอื่น ๆ
ตองการการใชขอมูลรวมกันมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการ G4C Portal ตองอาศัยขอมูลจากหลายกระทรวง
เชน ขอมูลอสังหาริมทรัพย ขอมูลการลงทะเบียนยานยนต เปนตน สงผลให Ministry of Government
Administration and Home Affairs จําเปนตองใหขอมูลทะเบียนราษฎรแกหนวยงานอื่นเพื่อใหสามารถ
จัดการเว็บทาไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อไดรับอนุญาตใหใชขอมูลรวมกัน กระทรวงตาง ๆ ก็เริ่มใหขอมูล
เพื่อใชรวมกันในการดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สงผลใหเกาหลีใตมีความกาวหนาในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางมาก

ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017)

แหลงเงินทุน
• ระยะ Full Promotion Stage ใชเงินทุนจากงบประมาณรายจายประจําปทั่วไป (general account
budget) และ Informatization Promotion Fund โดยเปนการใช Informatization Promotion
Fund เพื่อใหมั่นใจวาจะมีแหลงเงินทุนสําหรับโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
• 11 กิ จ กรรมรั ฐ บาลดิ จิ ทัล ใช เ งิ น ทุ น จาก Informatization Promotion Fund เนื่องจากโครงการ
ดังกลาวไมอยูในงบประมาณรายจายประจําปทั่วไป เพราะมีการตัดสินใจทํา 11 กิจกรรมหลังจากการ
อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปทั่วไปแลว

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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• Informatization Promotion Fund ยังสงเสริมการพัฒ นาเทคโนโลยีที่จําเปน สําหรับอุป กรณที่มี
ราคาสูง ดวยการใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําแกบริษัทที่หากไมไดเงินกูจะไมมีเงินทุนเพียงพอเพราะ
ความเสี่ยงสูงและตองใชเงินลงทุนมาก
ผลและขอจํากัด
• ระยะ Full Promotion Stage เกาหลีใตประสบความสําเร็จหลักๆ คือ
o ป 1998
 เว็บไซตของรัฐบาล (www.eGov.go.kr หรือ Minwon24 ในปจจุบัน)
 บริการรับขอรองเรียน (public petition service)
 บริการลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย
o ป 1999
 บริการระบบขอมูลสถิติ
 การทําระบบลงทะเบียนครอบครัว (family register) ใหเปนระบบคอมพิวเตอร
o ป 2002 หลั ง จากดํ า เนิ น การ 11 กิ จ กรรมรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว ส ง ผลให ผ ลการ
ดําเนินการตาง ๆ มีคุณภาพขึ้น
 เว็ บ ไซต สํ า หรั บ บริ ก ารยื่ น คํ า ร อ ง (civil petitions) (www.minwon.go.kr หรื อ
Minwon24 ในปจจุบัน)
 e-Procurement (KONEPS, www.g2b.go.kr),
 Home Tax Service (HTS, www.hometax.go.kr),
 National Education Information System (NEIS, www.neis.go.kr)
• ดาน G4C จากการสราง single window portal สําหรับบริการยื่นคํารอง สงผลใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลงานบริหารระหวางขาราชการ จํานวน 20 ชนิดขอมูล ใน 5 ดานที่เกี่ยวของกับชีวิตประชาชน
ไดแก ทะเบียนราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต ธุรกิจ ภาษี ทําใหประชาชนสามารถยื่นคํ าร อง
จํานวน 680 ประเภทไดโดยไมตองใชเอกสาร เพราะขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของได
ทางออนไลน
• ดาน G2B ระบบ e-Procurement (KONEPS) ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายได 3,225 พันลาน
วอนตอป
• ดาน G2G จากการทํากิจกรรม e-approval และ e-document สงผลใหมีการเริ่มใช e-document
ภายในหนวยงานสวนกลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนท องถิ่น และระหว าง
หน ว ยงานรั ฐ บาลทั้ งหมดตามลํ า ดั บ โดยอัตราการใช e-approval เพิ่มขึ้น จากรอยละ 21.2 ในป
1998 เปนรอยละ 92.6 ในป 2002 และอัตราการใช e-document เพิ่มขึ้นจากรอยละ 39.9 ในป
2001 เปนรอยละ 82.3 ในป 2002
• เกาหลีใตประกาศความสําเร็จในการวางรากฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในป 2002 และเมื่อผาน
ระยะ Full Promotion Stage เกาหลีใตก็ถูกจัดใหเปนประเทศผูนําดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
• ขอจํากัดในระยะนี้ คือ 1st e-Government Plan มีระยะเวลาดําเนินการนอย เพราะถูกจัดทําตอนที่
ประธานาธิบดีกําลังจะสิ้นสุดวาระ สงผลให e-Government Special Committee ตองเผชิญกับ
ขอจํากัด ไดแก
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o การคัดเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ เปนการคัดเลือกมาโดยไมไดสํารวจความตองการของ
ประชาชน เพราะขอจํากัดดานเวลา
o ความสําเร็จของบางโครงการไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว เพราะโครงสรางพื้นฐานไม
เพียงพอ
o การประสานงานความขั ดแย งระหว างหนว ยงาน อาทิ ระหว า ง MOGAHA และ MIC ที่
แขงขันกันริเริ่มรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เปนตน
o แมระยะนี้จะมีความรวมมือระหวางกระทรวงมากกวาในระยะอื่น แตยังมีขอจํากัดเรื่องอื่น ๆ
เช น การแลกเปลี่ ย นและใช ข อ มู ล ร ว มกั น การเชื่ อ มต อ ระหว า งบริ ก ารสาธารณะ
การหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ําซอน เปนตน
2.4 Advanced Stage (2003-2011)
ในระยะนี้ โครงสรางพื้นฐานสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่ไดเริ่มสรางมาตั้งแตในระยะกอนเริ่มเสร็จ
สมบูรณและกระจายไปทั่วทั้งรัฐบาล (Government-wide) ประชาชนสวนใหญมีอุปกรณ IT เชน คอมพิวเตอร
แล็บท็อป สมารตโฟน เปนตน ดังนั้น บริการสาธารณะบางอยางจึงสามารถใหบริการแกประชาชนและภาค
ธุรกิจไดแบบออนไลนและทันที (real time)
โดยสามารถแบงระยะนี้ออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun ซึ่งจัดทํา 2nd
e-Government Plan (2003-2007) และช ว งของประธานาธิบ ดี Lee, Myung-bak ซึ่งผลั กดั น National
Informatization Basic Plan (2008-2012) และ Smart e-Government Plan (2011-2015)
เปาหมายและกลยุทธ
ในระยะนี้มีบริบทที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ 1) ประชาชน
คาดหวังกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น กลาวคือ ประชาชนเริ่มคุนเคยกับการใชบริการของภาครัฐที่มี IT เปน
ฐาน และคาดหวังวาบริการภาครัฐจะใหบริการออนไลนมากขึ้น สะดวกขึ้น และรวดเร็วขึ้น 2) ประธานาธิบดี
ปรารถนาจะปฏิ รู ป รั ฐ บาลอย า งแรงกล า จึ ง ได จั ด ตั้ ง e-Government Professional Committee ภายใต
Presidential Committee on Governmental Innovation and Decentralization ซึ่ ง คณะกรรมการนี้ ไ ด
ประกาศใช 2nd e-Government Plan 3) ประชาชนใชอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย (mobile devices) อยาง
แพรหลาย โดยในระยะ full promotion stage บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่ใชอินเทอรเน็ตและ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop PC) แตในระยะ advanced stage บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่ใช
อินเทอรเน็ตแบบไรสาย (wireless internet) และอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายมากขึ้น เชน คอมพิวเตอรพกพา
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร (tablet PCs) สมารตโฟน เปนตน ดังนั้น รัฐบาลของประธานาธิบดี Lee, Myung-bak
จึงจัดทําและดําเนินการนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสโดยคํานึงถึงอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายมากขึ้น
รัฐบาลของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun ตั้งเปาหมายสําหรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไว
ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5: เปาหมายสําหรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ
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รัฐบาลของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun

เปาหมาย
คําอธิบาย
ปรับปรุงบริการ
Most civil and
สําหรับประชาชนและ business affairs
ภาคธุรกิจ
can be addressed
without visiting
agency

เพิ่มประสิทธิภาพงาน Expanding of the
บริหาร
scope of the task
of digitalizing and
information
sharing

ปรับปรุงการบริหาร
ประชาธิปไตย
(democracy of
administration)

Real-time and
integrated
management of
information
resources
Promoting Policy
participation by
actively and
openly providing
administrative
information
Strengthening selfcontrol of
personnel
information

ดัชนีหลัก
Online level of
civil petitions
Competitiveness
of business
supporting
Agency visiting
times
e-Government
utilization ratio
Co-task processing
b/w agencies
Digitalizing
document
Sharing
administrative
information
Information
resource
management
E-participation
Opening of
information
Privacy protection

สถานะปจจุบัน
15%

สถานะที่คาดหวัง
85%

24th place

10th place

10 times per year

3 times per year

23%

60%

Partial digitalizing,
non-connected
Coexistence of
paper and edocument
Limited sharing
b/w agencies

Fully digitalizing
and connected
Only e-document

Scattered,
individual

Integrated,
connected

Opinion survey
level
Passive, limited
opening
Privacy invasion is
possible

Participation in
policy formulation
Active, fully
opening
Strengthening selfcontrol of
personnel
information

Fully sharing b/w
agencies

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

ในครึ่ งแรกของระยะนี้ เ ป น ช ว งของประธานาธิบ ดี Roh, Moo-hyun โดยมีการตั้งเปาหมายไว 3
ประการ คือ 1) ปรับปรุงบริการสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 2) เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหาร 3) ปรับปรุง
การบริหารประชาธิป ไตย (democracy of administration) นอกจากนี้ นโยบายยังสะทอนดัชนีที่องค กร
ระหว า งประเทศใช เช น UN, IDC, ITU เป น ต น เพื่ อ ก า วไปสู ป ระเทศผู นํ า ในระดั บ โลก โดยรั ฐ บาลของ
ประธานาธิ บ ดี Roh, Moo-hyun จั ด ทํ า 2nd e-Government Plan ซึ่ ง ประกอบด ว ย 4 กลยุ ท ธ คื อ 1)
เชื่อมโยงโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กสกับการปฏิรูปงานบริหาร 2) เปนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กสที่
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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มุงเนนผูใชบริการ 3) ตั้งเปาหมายและบริหารจัดการผลการดําเนินงานเปนระยะ 4) เชื่อมโยงโครงการกับการ
สงเสริมอุตสาหกรรม IT
ในครึ่ งหลั งของระยะนี้เ ป นชว งของประธานาธิบ ดี Lee, Myung-bak ซึ่งมีกลยุทธสําหรับนโยบาย
รั ฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ภ ายใต กรอบการพั ฒ นาสารสนเทศของประเทศ (national informatization) โดย
ดําเนินการ National Informatization Basic Plan เปน 4 ระยะ คือ เตรียมการ จัดทําแผน ดําเนินการตาม
แผน และเริ่มการใชงาน ดังแสดงในตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6: เสนเวลาของ National Informatization Basic Plan

เตรียมการ (2008)

จัดทําแผน (2009)

· Formulating the basic
plan
· Setting the conditions
- Establishing an
Organization in charge
- Organizing the
legal framework

· Formulating the
implementation plan
· Improving process
· Building up
performance
management system

ดําเนินการตามแผน (20092011)
· Integrating information
resources
· Connecting and
integrating public
services
· Change management

เริ่มการใชงาน (2012)

· Applying the
informatization
· Creating the
performance

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

กฎหมาย นโยบายและโครงการ
• 2nd e-Government Project (The 3 1 e-Government Roadmaps, 2 0 0 3 -2 0 0 7 ) ข อ ง
ประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun ประกอบดวย 4 ดาน 10 วาระ 31 กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2.7
ดาน

Renovating
Work process

Renovating
Public service

ตารางที่ 2.7: รายละเอียดของ 2nd e-Government Project
วาระ

กิจกรรม
1. Digitalizing the whole document process
2. Advancing the central and local government finance
3. Realizing e-local government
4. Establishing e-inspection system
Taking root electronic
5. Realizing e-Assembly
working process
6. Building up the integrated criminal justice system
7. Informatizing personnel administration
8. Informatizing foreign and trades affairs
9. Real-time management of national agenda
Co-utilizing administrative 10. Expanding the scope of administrative information
information
sharing
Work process
11. Developing the Business Reference Model (BRM)
reengineering
12. Advancing online civil petitions
Advancing public service 13. National security management service
14. Advancing real estate affairs
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ดาน

วาระ

กิจกรรม
15. Advancing tax service
16. Social welfare service
17. Food and drug information service
18. Employment service
19. Administrative adjudication internet service
20. Single window service for business supporting
21. National distribution service
Advancing service for
22. E-trades service
business
23. Governmental service for foreigner
24. Supporting the export of e-Government
Expanding E-participation 25. Online participation of citizen
26. Setting up pan governmental computing conditions
Integrating and
27. Advancing the e-Government network
standardizing information
28. Application of the pan governmental Enterprise
resources
Renovating the
Architecture (EA)
management
Strengthening information
29. Building up the information protection system
of information protection system
resources
Specializing the
manpower and
30. Strengthening and reorganizing the manpower and
organization in charge of organization in charge of informatization
informatization
Organizing legal Arranging the related
31. Arranging the institutions related to the realization
framework
institution
and safety of e-Government

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

• National Informatization Basic Plan (2008-2012) ของประธานาธิ บ ดี Lee, Myung-bak โดย
รั ฐ บาลได จั ด ตั้ ง Informatization Promotion Working-Level Committee สํ า หรั บ วิ เ คราะห
megatrends รวมถึงแผนการพัฒนาสารสนเทศของแตละกระทรวง และวาระของรัฐบาล เพื่อเลือก
กิจกรรมที่จะดําเนินการในแผน วิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทาง อีกทั้งยังสํารวจความตองการของ
หนวยงานของรัฐจากสวนกลาง ประชาชน และผูใหบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จน
สามารถเลื อ ก 5 ด า น 21 วาระ 72 กิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การในแผน โดยที่ โ ครงการรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกสอยูในดานที่ 4 ซึ่งประกอบดวย 4 วาระ 19 กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8: โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 วาระ 19 กิจกรรม
ภายใต National Informatization Basic Plan
วาระ
กิจกรรม
4-1 Intellectual
4-1-1 Promoting the pan governmental distribution and
administration system
utilization of knowledge information
which creates
4-1-2 Establishing the digital-based cooperation system of
performance
state affairs
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วาระ

4-2 Creating the
convenient public
services for citizen

4-3 Realizing the digital
democratic
administration which
communicates with
citizen

4-4 Strengthening the
base of sustainable
information
development

กิจกรรม
4-1-3 Multi-dimensional administrative support using spatial
information
4-1-4 Realizing the real-time and mobile-based M-Gov
4-2-1 Realizing the fully-online civil petitions without paper
4-2-2 Establishing the e-Government portal which provides all
public service through single window
4-2-3 Improving the supporting system for business
convenience
4-2-4 Establishing the integrated delivery system of public
service for citizen
4-2-5 Fostering the utilization of e-Government service
4-3-1 Increasing the transparency in policy and administration
4-3-2 Strengthening the communication with citizen by
widening the participation channel
4-3-3 Building up the legal information service for the life of
citizen
4-3-4 Realizing the u-Assembly standing for the public
4-3-5 Strengthening communication with the global society
and the digital international cooperation
4-4-1 Connecting, integrating and efficiently managing the pan
governmental information resource
4-4-2 Establishing the connected and integrated system of
local information and public information resources
4-4-3 Establishing the co-utilization system of information
resources and the pan governmental EA
4-4-4 Rationalizing the management system of the
informatization project
4-4-5 Reinforcement of the Capability in the informatization
project of public sector

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

• Smart E-Government Plan
o จัดทําเมื่อป 2011 เพื่อเปลี่ยนจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีคอมพิวเตอรตั้งโตะเปนฐาน (PCbased e-Government) ไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายเปนฐาน
(mobile e-Government)
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o มี คํ า จํ า กั ด ความของ smart government ไว ว า รั ฐ บาลที่ มี ค วามก า วหน า ซึ่ ง ประชาชน
สามารถใช บ ริ ก ารสาธารณะได อ ย า งอิ ส ระ ไม ว า จะใช อุ ป กรณ อ ะไรก็ ต าม ด ว ยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงและปรับปรุงการใหบริการผานการมีสวนรวมจากประชาชน
o ประกอบดวย 4 วาระ ไดแก 1) เปนผูนําดาน mobile e-Government ของโลก 2) สังคมที่
มีความอบอุนและปลอดภัย 3) งานที่มีความสมดุลระหวางชีวิตกั บการทํางาน 4) รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสที่มีโครงสรางพื้นฐานที่แข็งแรง
o แผนนี้มีความแตกตางจากแผนกอนหนา คือ
 ด า น G4C จั ด ทํ า mobile e-Government portal ( m.korea.go.kr) สํ า ห รั บ
ผูใชงานอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย และพัฒนาบริการสาธารณะบางสวนใหเหมาะ
กับอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย
 ดาน G4G จัดตั้งออฟฟศเคลื่อนที่ (mobile office) สําหรับขาราชการที่ตองทํางาน
นอกสถานที่
 ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ยกระดั บ เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต แบบไร ส าย และสร า ง
สภาพแวดลอมคลาวดสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย
• แหลงเงินทุน สําหรับ 2nd e-Government Project ใชเงินทุนจากงบประมาณรายจายประจําปทั่วไป
เพราะ Informatization Promotion Fund ที่ใชในระยะกอนหนาถูกยกเลิก
ผลและขอจํากัด
• ดาน G4C
o ในป 2010 บริการยื่นคํารอง (civil petitions) 3,020 บริการ สามารถสมัครออนไลนได และ
เอกสารทางการ 1,208 ประเภทสามารถออกและพิมพไดจากเว็บไซต Minwon24 ซึ่งเพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเทียบกับ บริการยื่นคํารอง 399 บริการ และเอกสารทางการ 8 ประเภท ในป
2002 นอกจากนี้ยังมีเอกสาร 10 ประเภทที่สามารถอานผานสมารตโฟนไดในป 2011
o บริการ Home Tax Service (HTS) ประเภทของภาษีที่สามารถยื่นออนไลนไดมีมากขึ้น โดย
ในป 2007 รอยละ 91.7 ของแบบภาษีสามารถยื่นออนไลน สงผลให economic effects
ของ HTS ในป 2006 คือ สามารถลดตนทุนทางสังคมได 420 พันลานวอนเกาหลีใต จากการ
ลดคาใชจายในการเดินทางและตนทุนดานแรงงาน 300 พันลานวอนเกาหลีใต และจากการ
ลดใบเสร็จที่เปนกระดาษ 120 พันลานวอนเกาหลีใต
• ดาน G2B
o ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งออนไลน KONEPS (www.g2b.go.kr) มี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น โดยในป
2009 รอยละ 70 ของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดําเนินการผานทางออนไลน
• ดาน G4B
o เริ่มดําเนินการ Business Supporting Plus G4B (www.g4b.go.kr) ซึ่งเปน single window
สําหรับภาคธุรกิจ สงผลใหระยะเวลาและกระบวนการในการขอจัดตั้งบริษัทลดลงจาก 14 วัน
8 ขั้นตอน เหลือเพียง 5 วัน 2 ขั้นตอน
• ดาน G2G
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o ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น สํ า ห รั บ ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ( business support systems for the
administrative agencies) หรือ On-Nara BPS system มีการใชงานอยางแพรหลายโดย
หน ว ยงานภาครั ฐ จากส ว นกลางทั้ ง หมด หน ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ ท อ งถิ่ น ทั้ ง หมด และ
หนวยงานภาครัฐระดับชุมชนบางสวน
o ระบบการแลกเปลี่ ย นข อมู ล งานบริห าร (administration information sharing) ถือเปน
ส ว นสํ า คั ญ สํ า หรั บ G2G เพราะส ง ผลดี ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยงานภาครั ฐ และการ
ใหบริการยื่นคํารองออนไลน ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญตอระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล
งานบริหารตั้งแตระยะ Full Promotion Stage สงผลใหการแลกเปลี่ยนขอมูลงานบริ หาร
เพิ่มขึ้นจากขอมูล 20 ประเภทใน 269 หนวยงานรัฐบาลในป 2003 เปนขอมูล 92 ประเภท
ใน 442 หนวยงานรัฐบาลในป 2010 และยังประเมินวาสามารถประหยัดได 164.7 พันลาน
วอนเกาหลีใต รวมถึงลดการใชคารบอนไดออกไซดลง 91 พันลานตันจากการลดการเขาพบ
และลดการใชกระดาษ
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รูปภาพที่ 2.2: แผนภาพกรอบแนวคิดของการแลกเปลี่ยนขอมูลงานบริหาร
(Conceptual Diagram of the Administrative Information Sharing)

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012)

• ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน มี ก ารสร า ง computing centers ของรั ฐ บาลที่ Daejeon and Gwangju
สําหรับจัดการและปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพราะกอนหนานี้แตละ
กระทรวงจะบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองแยกกัน สงผลให system errors ตอเดือน
ลดลงจาก 28.5 ครั้ง ในป 2006 เหลือ 11.5 ครั้ง ในป 2009 แมวาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรจะมาก
ขึ้นจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสก็ตาม
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• ดานเวทีระหวางประเทศ อันดับของเกาหลีใตใน UN e-Government Readiness Index เพิ่มขึ้ น
จากอั น ดั บ ที่ 15 ในป 2001 เป น อั น ดั บ ต น ๆ ในป 2010 เพราะการดํ า เนิ น นโยบายรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง และไดอันดับที่ 1 ใน UN e-Participation Index ในป 2010
• ขอจํากัด เกาหลีใตในระยะนี้เผชิญขอจํากัดดานการผสานทักษะดานเทคนิคขั้นสูง และโครงสราง
พื้นฐานที่แข็งแกรงเขากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะเมื่อเกาหลีใตกําลังอยูในขั้นตอนการ
ประยุกตใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับธรรมาภิบาลระดับชาติ (national governance) ใหมีความเปน
ประชาธิปไตยและสมเหตุสมผล นอกเหนือจากการใหขอมูลงานบริหารและรับฟงความคิดเห็น
Box 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารในระดับทองถิ่น
ในป 1995 เกาหลีใตมีการใหอิสระแกรัฐบาลทองถิ่นอยางเต็มที่ โดยหลังจากการเลือกตั้งในระดับ
รัฐบาลทองถิ่นครั้งที่ 4 รัฐบาลทองถิ่นตางก็ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่ อ
ยกระดับบริการของตน ทําใหเกิดปญหาการลงทุนที่ซ้ําซอนในระบบงานบริหารเดียวกัน และชองวางการ
พัฒนาดานสารสนเทศระหวางทองถิ่นที่มีสถานะภาพการเงินแตกตางกัน ซึ่งถือเปนปญหาสําคัญที่ทําให
เกิดความไมเสมอภาคในการใชบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อ แก ป ญ หาดั ง กล า ว ในป 1997 รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต จึ ง จั ด ทํ า “Implementation Plan to
Promote Local Informatization of Municipalities (1997~2000)” จากนั้ น ในป 1998 ได เ ริ่ ม
โครงการสรางระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหารของรัฐบาลทองถิ่นสําหรับใหเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศใช
รวมกัน รวมถึงพัฒนาและจัดสรรระบบมาตรฐานสําหรับโครงการงานบริหารตาง ๆ ตอมาในป 2002 ได
ใหบริการออกเอกสารการรับรองแกประชาชนผานทางอินเทอรเน็ต และติดตั้งตูบริการอเนกประสงค
(Kiosks) ในพื้นที่สาธารณะเพื่อใชออกแบบฟอรมทางการ (official forms)
นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํามาตรฐานของโครงสรางพื้นฐานทั้ง hardware
และ software เพื่อใหรัฐบาลทองถิ่นทั้งหมดสามารถใชงานระบบสารสนเทศภายใตระบบเดียวกันได โดย
การดําเนินโครงการยกระดับระบบสารสนเทศงานบริหารออนไลนของรัฐบาลทองถิ่น และขยายโครงการ
ไปทั่วประเทศในชวงป 2005-2007 สงผลใหรัฐบาลทองถิ่นทั้งหมดสามารถใชงานระบบงานบริหารที่เปน
มาตรฐานเดียวกันและสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นโดยไมตองลงทุน
ซ้ําซอน
ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017)
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2.5 กาวสูรัฐบาลอัจฉริยะระดับโลก
Minister of the Interior and Safety (2017) ไดสรุปนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต
ในชวงปจจุบัน (ตั้งแตป 2013-ปจจุบัน) ดังนี้
กฎหมาย นโยบายและโครงการ
Government 3.0
ในป 2013 รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต เ น น ไปที่ Government 3.0 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การเป น รั ฐ บาลที่
โปรงใสและมีความสามารถเพีย งพอ ดวยการเปดเผยและแลกเปลี่ยนข อมูลสาธารณะกับประชาชน และ
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อกระบวนการทํางานของรัฐบาลผานการรวมมือและการสื่อสารระหวางกระทรวง
รวมถึงการเปนรัฐบาลที่เนนการบริการดวยการใหบริการที่เหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน (customized
services) เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว ในป 2014 รั ฐ บาลจึ ง จั ด ตั้ ง Government 3.0 Promotion
Committee และจัดทํา Government 3.0 Development Plan
การใหบริการที่เหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน
ในชวง Government 3.0 รัฐบาลเนนไปที่ความเขาใจวาอะไรเปนบริการที่ประชาชนตองการ การลด
อุปสรรคระหวางกระทรวง และการจัดหาบริการที่เหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน จากนั้น ในป 2015
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับวงจรชีวิตของประชาชนถูกขยายออกไปเปน 10 ดาน อาทิ การเกิด การแตงงาน การ
ตาย เด็ กทารก การศึ กษา การจ า งงาน อสังหาริมทรัพย เปน ตน และดว ยการบูร ณาการงานของหลายๆ
กระทรวงเขาดวยกัน สงผลใหประชาชนสามารถรับบริการทั้งหมดผานทางเว็บไซตเดียวและไดรับการบริการ
ในทันที
จากนั้ น ในป 2016 รั ฐ บาลรวมเว็ บ ไซต ข องรั ฐ บาลและเว็ บ ไซต สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารยื่ น คํ า ร อ ง
(minwon.go.kr) เขาดวยกันเพื่อวางรากฐานสําหรับแพลตฟอรมบูรณาการที่รวมทุกอยางสําหรับบริการไวใน
เว็ บ ไซต เ ดี ย ว นํ า มาซึ่ ง บริ ก าร “Government24” ซึ่ ง นํ า บริ ก ารสาธารณะทุ ก ประเภทที่ ก ระทรวงต างๆ
ดําเนินการแยกกันมารวมไวดวยกัน เพื่อใหบริการที่เหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน และเปลี่ยนระบบจาก
การใหบริการเมื่อรองขอ เปนระบบที่เสนอบริการที่จําเปนใหประชาชนลวงหนา แมวาจะไมมีการรองขอจาก
ประชาชน
การรวมมือกับสาธารณะผานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
ในป 2013 รั ฐ บาลเกาหลี ใต ป ระกาศใช Act on the Promotion of the Provision and Use of
Open Data ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ การเปดเผยขอมูลที่ถือครองโดยหนวยงานภาครัฐทั้งหมด และดวยกฎหมาย
นี้ รัฐบาลจึงเริ่มเปดเผยขอมูลภาครัฐเพื่อใหภาคเอกชนใชงาน โดยในป 2015 ขอมูลเปดภาครัฐนํามาเผยแพร
ในเว็บไซต www.data.go.kr โดยจํานวนการเรียกดูขอมูลเพิ่มขึ้น 3 เทา จํานวนการนําขอมูลเปดไปใชเพิ่มขึ้น
56 เทา จํานวนบริการใหมที่พัฒนามาจากการใชขอมูลเปดเพิ่มขึ้น 16 เทา จากป 2013 นอกจากนี้ ภาคเอกชน
ยังไดพัฒนาบริการที่สรางสรรคและหลากหลายโดยอาศัยขอมูลเปดเหลานี้
การประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
Internet of Things (IoT)
• ป 2009 ประกาศ Master Plan to Establish a Foundation for IoT ซึ่ ง มี เ ป า หมาย คื อ สร า ง
พื้นฐานสําหรับการใชงานบริการอัจฉริยะที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยมีพื้นฐานจากการสื่อสาร
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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ระหว า งคนกั บ เครื่ อ งจั ก ร (human-to-machine communication) และการสื่ อ สารระหว า ง
เครื่ อ งจั ก รกั บ เครื่ อ งจั ก ร (machine-to-machine communication) โดยเน น ไปที่ ก ารกํ า หนด
มาตรฐานเทคโนโลยี และการปรับปรุงกฎหมายสํ าหรับ การพัฒ นาเทคโนโลยี การสื่ อสารระหว าง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร
• ป 2015 ประกาศกลยุทธในการขยายการใชงานเทคโนโลยี IoT ในภาครัฐ 7 สาขา ไดแก 1) เกษตร
ปศุสัตว ประมง และอาหาร 2) โรงงานการผลิต 3) คมนาคมและโลจิสติกส 4) บริการสุขภาพและยา
5) การศึกษาและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 6) พลังงานและสิ่งแวดลอม 7) เมืองอัจฉริยะและบาน
อัจฉริยะ
Cloud computing
• ป 2009 ประกาศ Master Plan for Vitalizing Cloud Computing ซึ่ ง มี เ ป า หมาย คื อ เริ่ ม ใช
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งเพื่อลดตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ป 2015 ประกาศใช Act on the Development of Cloud Computing and Protection of its
Users เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งกับบริการภาครัฐ และจัดทํา First Master plan
for Cloud Computing Development (2016-2018) เพื่ อ เพิ่ ม การใช ง านคลาวด ค อมพิ ว ติ้ ง ใน
ภาครัฐและเอกชน
• ป 2016 จั ด สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานคลาวด ค อมพิ ว ติ้ ง อย า งเป น ทางการ รวมถึ ง สร า ง cloud
repository เพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลงานบริหารไดอยางอิสระ และเปลี่ยนระบบ e-approval ใหอยูบน
คลาวด นอกจากนี้ ยั งเปลี่ ย นบริ การ National Computing and Information Service ใหอยู บ น
คลาวด (G-cloud)
Big Data
• ป 2011 จัดทําแผน Plan to Implement Smart Government Using Big Data
• ป 2012 เปดศูนย Big Data Strategy Research Center
• ป 2013 ดํ า เนิ น โครงการ “Project to Establish Common Infrastructure for the Use of Big
Data and Launch a Pilot Project.” ประกอบดวย การจัดเก็บและรวบรวม Big Data โดยเฉพาะ
การสรางระบบการจัดเก็บขอมูลปริมาณมากเพื่อใหผูใชหลายคนสามารถเขาถึงขอมูลไดหลากหลาย
ประเภท นอกจากนี้ การเก็บขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนที่เพิ่มขึ้น และขอมูลจากการวิเคราะหทาง
สถิติอยางงายที่สามารถนํามาใชไดทันที และจากการใชโครงสรางพื้นฐาน Big Data รวมกัน สงผลให
หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นสามารถวิเคราะหประเด็นทางสังคม เชน ความยากจน เปน
ต น ได ต ลอดเวลา รวมทั้ ง โครงการนํ า ร อ งทํ า ให เ กิ ดบริ ก ารที่ ต อ งอาศั ย การวิ เ คราะห เช น การ
คาดการณอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะ เปนตน
Mobile Government Services
• ป 2010 ดํ า เ นิ น แ ผ น Master Plan for Mobile Government for the Realization of an
Advanced Administrative State เพื่อตอบสนองความตองการในการบริการภาครัฐแบบไรสาย
และปรับปรุงการติดตอสื่อสารกับประชาชน
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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• ป 2011 จั ด ทํ า Mid-to-Long-Term Promotion Plan for Mobile Government Service ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อการเปนรัฐบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ดวยการประกาศ 917 บริการที่สามารถทํา
เปนบริการแบบไรสาย และสรางโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารไรสาย (mobile infrastructure)
สําหรับใหหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นใชงานรวมกันสําหรับใหบริการภาครัฐแบบไรสาย
โดยโครงสรางพื้นฐานที่ใชงานรวมกันนี้สามารถแกไขปญหาความปลอดภัยได
• แผนขางตนสงผลใหกระทรวงตาง ๆ จัดทําบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสผานทางโทรศัพทเคลื่ อนที่
อย างไรก็ ตาม จากการที่ กระทรวงตาง ๆ แขงขัน กัน พัฒ นาบริการแบบไรส าย สงผลใหมีบ ริการ
มากมายที่ไมมีผู ใชบ ริการหรื อซ้ําซ อนกับ บริ การอื่ นที่ ให บริ การโดยภาคเอกชน ดังนั้น ในป 2014
รัฐบาลจึงดําเนินการสํารวจและยกเลิกบริการทางโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไมมีผูใชบริการหรือไมมีการ
จัดการเปนเวลานานจํานวน 642 แอปพลิเคชัน
Master Plan for e-Government 2020 (2016 to 2020)
จัดทําป 2016
จุดเดน
• มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาไปสู ก ารใช เ ทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ เช น AI, IoT, Cloud Computing, Big Data,
mobile เปนตน เปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงานของรัฐบาล
• เปลี่ยนการบริการภาครัฐที่มีอยูเดิมใหบูรณาการกันมากขึ้น และใหเปนบริการที่เหมาะสมสําหรับ
ประชาชนแตละคน
• มีสวนในการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการปฏิรูปรัฐบาล และอาศัย Ecosystem ใหมที่รัฐบาล ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนสามารถรวมมือกันได
เปาหมาย
• จัดหาบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
• สรางงานบริหารอัจฉริยะที่อาศัยขอมูลเปนฐาน
• ริเริ่ม “digital new deal” ที่ยั่งยืน
กลยุทธ
• ออกแบบบริการภาครัฐใหม
• สรางงานบริหารเพื่อการพยากรณอัจฉริยะ
• สราง ecosystem สําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถอยูรวมกับภาคอุตสาหกรรมได
• ขยายโครงสรางพื้นฐานที่มีความนาเชื่อถือและเหมาะกับอนาคต
• เปนผูนําดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับโลก
Action Plan for e-Government 2020
• ประกอบดวย 12 major initiatives และ 30 core projects

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

2-33

Top 5 Strategies
12 Major Initiatives
Re-designing of
1. Implementation of the “Allgovernment services Digital” civil administration
services
2. Establishment of the mobileready e-Government services
3. Implementation of the ondemand public services based
on intelligent information (aka
Me Gov.)
4. Building of the Open DIYard
of the people

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
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30 Core Projects
1. Establishment of an
integrated support system for
safe real estate transaction
2. Building of a shared use
system of immigration
information
3. Establishment of a
comprehensive support system
for consumer damage relief, etc.
4. Construction of a nextgeneration new Mobile
Government service
5. Integrated provision of
personalized administrative
services
6. Expansion of social security
information system services
7. Construction of a portal with
comprehensive employment
information and related
information
8. Establishment of a publicprivate collaboration platform
for public-led public service
development
9. Expanded application of the
cloud software based on PaaS
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Top 5 Strategies
Achieving cognition
and predictionbased intelligent
administration

12 Major Initiatives
5. Establishment of an
intelligent decision making
system based on intelligent
information
6. Building of a mobile and
cloud-based unified public
administration through crossdepartment collaboration
7. Construction of the
foundation for a “Data-centric
Government”

30 Core Projects
10. Construction of a queryresponse curation system based
on intelligent administrative big
data
11. Building and spreading of
the foundation for utilizing civil
petition big data in policy
12. Construction of a big data
integrated information system of
traffic cards
13. Establishment of a national
money laundering risk
assessment system
14. Establishment of a the
government-wide administrative
collaboration and knowledge
management system
15. Establishment of the
advanced utilization base of
government knowledge sharing
16. Improvement of the
national data management
system
17. Establishment of a
government-wide information
distribution hub for the
expansion of administrative
information sharing
Creating a new e8. Development and spreading 18. expansion and discovery of
Government
of new e-Government services u-service model
ecosystem that co- based on intelligent information 19. Promotion of ICT-based
exists with industries
public services
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Top 5 Strategies
Expanding trustbased & futureoriented
infrastructure

12 Major Initiatives
9. Strengthening of the
preemptive information security
10. Strengthening of the cloudbased administrative
information infrastructure
11. Expansion of the
implementation of scientific
social safety network

Taking the lead in
global eGovernment order

12. Expansion of the eGovernment overseas export
and international cooperation

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

30 Core Projects
20. Construction of an
intelligent-based machine
learning security system
21. Establishment of an eGovernment certification
framework
22. Integration of cloud-based
government information
resources
23. Establishment of the 3rd
Government Integrated
Computing Center
24. Building of infrastructure for
a national convergence network
25. Establishment of an
integrated emergency hotline
system
26. Implementation of an
Integrated disaster and safety
control system
27. Establishment of an
integrated system for safety
information on living
environment
28. Construction of a social
safety service based on
circumstantial awareness
29. Establishment of the project
supporting the e-Government
overseas expansion
30. Expansion of the eGovernment Support Centers by
region
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2.6 สรุปเสนทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต

ที่มา: จากการประมวล

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

3-1

บทที่ 3. ขอสังเกตจากการวิจัยและบทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3.1 ขอสังเกตจากการวิจัย (กรณีประเทศเกาหลีใต)
• แผนการดํ า เนิ น งานของประเทศเกาหลี ใ ต จะกํ า หนดโครงการและผลลั พ ธ ที่ ชั ด เจน ทํ า ให วั ด
ความสําเร็จและระบุสิ่งที่ตองดําเนินการตอได นอกจากนี้ ยังมีนําบทเรียนจากแผนเดิม มาวางแผน
ปรับปรุงในแผนใหม เพื่อใหเรื่องที่เปนอุปสรรค หรือยังทําไมสําเร็จ ไดรับการแกไขหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผล อีกทั้งทําใหแผนการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง
• ประเทศเกาหลีใต แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพียงชุดเดียว ขึ้นตรงตอ
ประธานาธิบดี ซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนและสงผานนโยบายไปยังคณะทํางานยอยซึ่งมีภาคเอกชน
รวมอยูดวย เพื่อขับเคลื่อนแผนลงสูการปฏิบัติ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมกระจัด
กระจาย และมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล จะมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในขณะนั้น
แตยังคงขึ้นตรงตอประธานาธิบดี
• ประเทศเกาหลีใต มีการออกกฎหมายที่สงเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ และยังยกเลิก
กฎหมาย/กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกวา 700 ฉบับ
• ประเทศเกาหลีใต ใชกลไกความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในเชิงนโยบาย (รวมเปนคณะทํางาน) และ
ดานการลงทุน (มีการรวมลงทุนแบบ PPP)
3.2 บทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
Karippacheril, Tina George, Soonhee Kim, Robert P. Beschel Jr., and Changyong Choi,
editors (2016) ไดสรุปบทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
บทเรียนสําหรับประเทศที่เริ่มตนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
1. การสนั บสนุ นในระยะยาวจากผู นําประเทศ ประเทศกําลั งพัฒนาตองการการสนับ สนุน ในการพัฒ นา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะยาวจากผูนําระดับสูงของประเทศ โดยใหถือเปนสิ่งที่ตองทําเรงดวนของประเทศ
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ การสนับสนุนจากผูนําประเทศที่ยั่งยืนและตอเนื่องแมมีการเปลี่ยน
รั ฐ บาล โดยหนึ่ งในข อกั งวลสํา หรับ การปฏิรูป รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ การสนับ สนุนที่ตอเนื่องจากทาง
การเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล
ขอเสนอแนะดานนโยบาย ใหการปฏิรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนา
ประเทศ และตองไดรับการสนับสนุนดานกฎหมาย โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะสรางประโยชนไดมากเมื่อมี
การเชื่ อมโยงกั บ แผนพั ฒ นาประเทศเป น ระยะเวลาหลายป อีกทั้ง การออกกฎหมายที่ส นับ สนุน รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกสจะชวยทําใหมั่นใจวาการสนับสนุนจะตอเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบที่แกไขปญหา
ตาง ๆ เชน การที่หนวยงานตอตานการเปลี่ยนแปลงและการรับเอาระบบไอทีใหมๆ การสรางโครงสรางพื้นฐาน
ใหเพียงพอสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อาทิ high-speed broadband ทั้งประเทศโดยเฉพาะในชนบทและ
พื้นที่หางไกล เปนตน
2. การพัฒนาทักษะไฮบริด (Hybrid Skills) ใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ประเทศกําลังพัฒนาตองการ
บุคลากรที่มีทักษะไฮบริด กลาวคือ มีทักษะทั้งดานของสวนงานและดานเทคนิค เพื่อใหสามารถริเริ่มโครงการ
รัฐบาลดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ เนื่องจากโครงการของรัฐบาลบางสวนที่เกี่ยวของกับ ICT ตองประสบ
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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ความลมเหลวเพราะการใชเวลาและงบประมาณเกินกวาที่ตั้งไว ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากรที่บริหารโครงการไม
มีความรูในการจัดการโครงการเกี่ยวกับ ICT สงผลใหการตัดสินใจเปนไปในทางการเมือง จึงทําใหโครงการ
ประสบความลมเหลว และสูญเสียทรัพยากรของภาครัฐ หรือก็คือ พนักงาน IT ซึ่งเปนผูพัฒนาแอปพลิเคชัน
และพนักงานของรัฐ ผูจัดการโครงการ และนักการเมือง ซึ่งเปนเจาของหรือผูใชงานแอปพลิเคชัน สวนใหญมี
บทบาทหนาที่แยกจากกัน สงผลใหเกิดชองวางระหวางสิ่งที่ออกแบบกับสิ่งที่สงมอบ เพื่อแกไขปญหานี้ จึงตอง
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะไฮบริด ซึ่งจะมีความรูทั้งเรื่องระบบ IT และความรูเฉพาะของสวนงาน เพื่อลดชองวาง
ระหวางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน IT กับผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสวนงาน
เกาหลีใตไดนําแนวคิดนี้มาใชเนื่องจากเห็นวาหากตองการประสบความสําเร็จในรัฐบาลดิจิทัล ตอง
พัฒนาผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคขั้นสูงในบุคลากรภาครัฐ โดยมีบุคลากรภาครัฐจํานวนมากใหความสนใจดวยการ
ไปเรียนในสาขาเทคนิคขั้นสูงในตางประเทศ รวมถึงมีการเคลื่อนยายบุคลากรและมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มี
ทักษะดาน IT ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ตั ว อย า งโครงการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ จากเทคนิ ค บุ ค ลากรทั ก ษะไฮบริ ด คื อ โครงการ Tax
Information Systems ที่ตอนแรกผูเชี่ยวชาญดาน IT และบุคลากรที่ทํางานดานภาษีขาดความเขาใจในทักษะ
และความรูของอีกฝาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดใหผูเชี่ยวชาญดาน IT ยายไปอยูในสวนงานดานภาษี
และให ก ารอบรมด า น IT แก บุ ค ลากรที่ ทํ า งานด า นภาษี รวมถึ ง ให มี บุ ค ลากรด า น IT ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
คอมพิวเตอร นักจัดการคอมพิวเตอร อยูประจําที่สํานักงานใหญ สํานักงานภูมิภาค และสํานักงานทองถิ่น
นอกจากนี้ เพื่อใหมีทักษะดานเทคนิคที่เ พียงพอต อการพัฒ นารัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส เกาหลีใต ได
ดําเนินกลยุทธ คือ
1) การอบรมแกบุคลากรภาครัฐ โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะไฮบริด คือ มีทักษะทั้งดานของ
สวนงานและดาน ICT เพื่อใหสามารถออกแบบและปฏิบัติตามกลยุทธดาน ICT สําหรับรัฐบาลที่ซับซอนได
2) การใหความรูดานดิจิทัลแกประชาชน เกาหลีใตไดลงทุนเปนจํานวนมากในการใหความรูดานดิจิทัล
แกประชาชนเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชบริการดิจิทัลที่ภาครัฐพัฒนาขึ้น ประมาณการวาประชาชนจํานวน 10
ลานคนไดรับความรูดาน IT จากโปรแกรมอบรมดาน IT ของรัฐบาลในชวงป 1990-2009
3) การรวมมือกับภาคเอกชน เกาหลีใตยกระดับความสามารถดาน IT ผานโครงสรางไฮบริด เชน
คณะทํางานที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมมือกันออกแบบโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่สําคัญ ผลจาก
การรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสงผลใหรัฐบาลมีความสามารถมากขึ้นในการดําเนินโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และภาคเอกชนในเกาหลีใตก็เขมแข็งมากขึ้นในดาน ICT
กลยุทธดังกลาวสะทอนวาเกาหลีใตใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษยที่
นําไปสูการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ทั้งผลกระทบของรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสที่มีตอภาคเอกชนที่ เ ป น ผู
ใหบริการ และผลกระทบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีตอภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่เปนผูใชบริการ
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สมรรถนะดาน IT ในภาครัฐ ภาครัฐประสบปญหาบุคลากรใน
ภาครัฐไมสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะโครงสรางเงินเดือนไมดึงดูดใหผูมีความรูมาเขา
ทํางานภาครัฐ เกาหลีใตแกไขปญหานี้ดวยการสรางทีมที่มีผูเชี่ยวชาญในสวนงานที่มีความรูทางดาน ICT และ
ผูเชี่ยวชาญทางดาน ICT ที่มีความรูเกี่ยวกับสวนงาน ทําใหสามารถทํางานรวมกันได
ขอเสนอแนะดานนโยบาย พัฒนาทักษะและความรูไฮบริดในภาครัฐ และใหความรูดานดิจิทัลแก
ประชาชน ประเทศที่กําลังวางโครงสรางพื้นฐาน ควรอบรมและใหความรูดาน IT แกบุคลากรทั่วไปและ
ผูเชี่ยวชาญในสวนงาน และจางบุคลากรที่มีทักษะไฮบริดเมื่อจําเปน ประเทศที่กําลังเริ่มพัฒนาบริการดิจิทัล
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)
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พื้นฐาน ควรอบรมความรูดาน IT ที่เฉพาะดาน แกบุคลากรที่เกี่ยวของกับบริการดิจิทัล รวมถึงการใหความรู
ดานดิจิทัลแกประชาชนผูใชบริการ
3. ลําดับการพัฒนาบริการและโครงสรางพื้นฐาน ประเทศกําลังพัฒนาตองใหความสําคัญตอลําดับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน พรอมทั้งการสรางมาตรฐานที่ใชรวมกัน (common standards) สําหรับหนวยงานรัฐบาล
ในการสรางระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
เกาหลีใตจัดลําดับการพัฒนาโดยเริ่มจากการสรางเครือขาย (Network) จากนั้นจึงพัฒนาฐานขอมูล
(database) โดยเริ่มจากการนําข อมูล 6 ประเภทมาทําใหอยูในรู ปแบบดิจิ ทัล ไดแก 1) ทะเบียนราษฎร
(resident registration) 2) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย (real estate) 3) ยานยนต (automobile) 4) การจ า งงาน
(employment) 5) พิธีการศุลกากร (customs) 6) ขอมูลสถิติ (economic statistics) ตอมาไดใหความสําคัญ
กับกระบวนการ (process) ดวยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการตาง ๆ เขาดวยกัน เพราะกอนหนา
นี้กระบวนการตางๆ ยังไมเชื่อมโยงกันและมีความซ้ําซอนระหวางกระทรวงและหนวยงาน จากนั้นจึงเปนการ
ใชประโยชนแบบบูรณาการ (integrated applications) พรอมทั้งการสรางมาตรฐานที่ใชรวมกันสําหรับ
หนวยงานรัฐบาล (government standards) ดวยการใช 1) Enterprise Architecture หรือ สถาปตยกรรม
องคกร 2) open-source framework 3) common data infrastructure
เมื่อเกาหลีใตเริ่มพัฒนาระบบ IT ในชวงป 1980 ยังไมมีเอกชนรายใดสนใจลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
Nationwide high-speed broadband network รั ฐ บาล เกาหลี ใ ต จึ ง ว างรากฐ านให ก ารล งทุ น ใ น
broadband network ด ว ยการประกาศโครงการที่จ ะสงมอบบริการสําหรับ ประชาชน ภาคเอกชน และ
back-offices ของหน ว ยงานภาครั ฐ ส งผลใหเอกชนหันมาลงทุน ใน broadband network เพื่อสนับ สนุน
บริการดังกลาว จากนั้น เมื่อสรางโครงสรางพื้นฐาน high-speed network ขนาดใหญเสร็จในชวงป 2000
การให บ ริ ก ารรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ อนไลน ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น อย างรวดเร็ ว ส ง ผลให ต อ งมี ก ารจั ดทํ า common
standards และการเปนรัฐบาลบูรณาการ (whole-of-government) เพื่อแกไขปญหาการลงทุนที่ซ้ําซอน
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ การจัดลําดับการพัฒนาบริการประชาชนที่เหมาะสมจะชวยใหเกิด
อุปสงคสําหรับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะดานนโยบาย จากประสบการณของเกาหลีใตในการจัดลําดับการพัฒนาบริการและ
โครงสรางพื้นฐาน สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะดานนโยบาย ดังนี้ 1) จัดทําแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีที่
ระบุโครงสรางพื้นฐานและบริการอยางชัดเจน โดยเลือกและจัดลําดับตามบริการที่จะกระตุนใหเกิดอุปสงค
พรอมทั้งระบุวาจะสรางเมื่อไหรและอยางไร 2) การพัฒนา Front- and Back-end สําหรับใหบริการแบบที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง ดวยการใหความสําคัญตอการลดเวลาและลดคาใชจายของประชาชนเพื่อเพิ่มอัตรา
การใชบริการ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนกอนการออกแบบบริการ และใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใน
การเก็บขอมูล แจงเตือนและติดตามขอเสนอแนะจากประชาชน 3) ออกแบบกระบวนการการใหบริการอีกครั้ง
โดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง ออกแบบกระบวนการอีกครั้งเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน และให
ประชาชนมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหประชาชนไมตองไปติดตอหลายหนวยงานเพื่อรับ
บริ ก าร โดยมี เ ป า หมาย คื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ให บ ริ ก ารประชาชนผ า นช อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับบริการนั้น ๆ อาทิ ออนไลน เคานเตอรบริการประชาชน เปนตน
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บทเรียนสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
1. การให อํา นาจแก หน ว ยงานท อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒนารั ฐ บาลที่เ นน ประชาชนเปน ศูน ย กลาง และเพิ่ม การ
ปฏิสัมพันธระหวางพนักงานในทองถิ่นกับประชาชน เพื่อใหเขาใจความตองการของประชาชนมากขึ้น
การที่จะใหรัฐบาลท องถิ่ นสรางสรรคบริ การสํ าหรั บประชาชน ตองเริ่มดวยการเพิ่ มแรงจูงใจของ
พนั ก งานในท อ งถิ่ น ซึ่ ง ในตอนแรกพนั ก งานจะมี แ รงจู ง ใจเป น ลบเพราะการทํ า ทุ ก อย า งให เ ป น ระบบ
คอมพิวเตอรจะเปนการเพิ่มภาระงานใหแกพนักงานเนื่องจากตองทํา 2 ระบบควบคูกันไป กลาวคือ ทั้งระบบ
ปกติและระบบคอมพิวเตอร
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน การสรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหแกประชาชน
ขอเสนอแนะดา นนโยบาย สงเสริมใหรัฐบาลทองถิ่น เปนหนวยงานหลั กในการสงมอบบริ ก ารแก
ประชาชน ใหอํานาจแกรัฐบาลทองถิ่นในการทําใหบริการเปน “digital by default และสรางวัฒนธรรมทีเ่ นน
การบริการเปนหลัก
2. การสร า งรั ฐ บาลบู ร ณาการด ว ยการพั ฒ นามาตรฐานร ว ม (Common Standards) ที่ ใ ช สํ า หรั บ
หนวยงานภาครัฐทั้งหมด ประเทศที่กําลังพัฒนาไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะประสบปญหาสําคัญ คือ การที่
ระบบ บริการ กระบวนการ ฐานขอมูล เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่หนวยงานพัฒนาขึ้นมาไม
สามารถทํางานรวมกันได
เมื่อเกาหลีใตเริ่มดําเนินการรัฐบาลดิจิทัล (e-Government initiatives) ในปชวง 2000 เปนผลทําให
หนวยงานภาครัฐตางพัฒนาระบบที่ไมสามารถเชื่อมโยงกันได และไมสามารถทํางานรวมกันได และบางระบบก็
ซ้ํ า ซ อ นกั น รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต จึ ง อาศั ย กฎหมายในการประกาศกรอบสถาป ต ยกรรมองค ก ร (Enterprise
Architecture framework) ระดับชาติ เพื่อบูรณาการกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานเขาดวยกัน ลด
การพั ฒ นาซอฟท แวร ที่ซ้ํา ซ อน พร อมทั้งแลกเปลี่ย นกระบวนการ ขอมูล ฮารดแวร ซอฟทแวร ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
กรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับชาติที่มีกฎหมายสนับสนุนจึงถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหรัฐบาล
เกาหลี ใต ส ามารถบู ร ณาการบริ ก ารต า ง ๆ เขาดว ยกัน ได โดยเกาหลีใตใช EA ชว ยในการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากร ICT ภาครัฐ ตรวจสอบความซ้ําซอนในการลงทุนภาครัฐ และเพิ่มการทํางานรวมกันของหนวยงาน
สรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อเพิ่ มกระบวนการทํ างานรวมกัน ของหนวยงาน สงผลให
สามารถพัฒนาบริการสาธารณะที่สงมอบตอประชาชน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานร ว ม (Common Standards) และการใช open source
framework และการใช open source ซอฟทแวร ซึ่งทําใหส ามารถลดตน ทุนและเวลาในการพัฒ นาและ
บํารุงรักษา
ป จ จั ยที่ ทํา ให ประสบความสํ า เร็ จ การประกาศกรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับ ชาติที่มี
กฎหมายสนับสนุน และการพัฒนามาตรฐานรวมที่ใชสําหรับหนวยงานภาครัฐทั้งหมด
ขอเสนอแนะดานนโยบาย บูรณาการระบบของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถิ่น เนนการ
ทํางานรวมกัน กําจัดการลงทุนที่ซ้ําซอน เพื่อยกระดับการสงมอบบริการ
3. ความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน โดยความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนจะมี ส ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นารั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส โดยหนึ่งในกลยุทธที่เกาหลีใตใช คือ ใชการพัฒนาและดําเนินโครงการ IT ของรัฐบาลในการ
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สรางงานในอุตสาหกรรม ICT ในภาคเอกชน พรอมทั้งการอบรมดาน IT ใหแกขาราชการและพนักงานเอกชน
โดยการอบรมจัดทําโดยภาคเอกชน
การใช public–private partnerships (PPPs) ในเกาหลี ใ ต เป น ป จ จั ย สํา คั ญต อ ความสํ า เร็ จ ของ
เกาหลีใต โดยรัฐบาลทํางานกับภาคเอกชนอยางใกลชิดในการพัฒนาเทคโนโลยีในตนทุนที่ลดลง ดึงดูดการ
ลงทุนมายังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ที่จําเปนตอการพัฒนาบริการใหแกประชาชน อีกทั้งยังสรางการจาง
งานในอุตสาหกรรม ICT
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ ความรวมมือที่แข็งแกรงกับภาคเอกชน อาทิ การใช PPPs ในการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards)
ขอเสนอแนะดานนโยบาย การนําเทคโนโลยีที่สําคัญ รวมถึงทักษะและบริการจากภาคเอกชนมาสู
ภาครัฐ อาทิ การใช PPPs ในการสงผานทักษะมายังภาครัฐ
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