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บทสรุปผูบริหาร 
 

ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายเพ่ือปูทางไปสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ป ตั้งแตป 1996 
ซ่ึงไดแก การจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อยางไรก็ตาม  
ผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย จากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Development Index: EGDI) ขององคการสหประชาชาติ (United Nations) สะทอนใหเห็นวา การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของไทยเปนไปอยางกาวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศผูนํา 
ซ่ึงจากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGDI) พบวาตั้งแตมีการจัดทํา EGDI ในป 2003 ถึงป 2018  
ท่ีเปนปลาสุด ประเทศท่ีมีการพัฒนาและมีพัฒนาการแบบกาวกระโดดท่ีสุด ไดแก เกาหลีใต ดังนั้น จึงควร
ศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงบทเรียนจากการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตอไป 
 
จากการศึกษาเสนทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต มีขอสังเกต ดังนี้ 
ขอสังเกตจากการวิจัย (กรณีประเทศเกาหลีใต) 

• แผนการดําเนินงานของประเทศเกาหลีใตจะกําหนดโครงการและผลลัพธท่ีชัดเจน ทําใหวัด
ความสําเร็จและระบุสิ่งท่ีตองดําเนินการตอได นอกจากนี้ การจัดทําแผนใหมยังเปนไปเพ่ือแกไข
ปญหาและอุปสรรคท่ีตองเจอจากแผนเดิม เพ่ือใหเรื่องท่ีเปนอุปสรรคหรือยังทําไมสําเร็จไดรับการ
แกไขหรือปรับแผนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผล อีกท้ังทําใหแผนการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง 

• เกาหลีใตแตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพียงชุดเดียวข้ึนตรงตอ
ประธานาธิบดี ซ่ึงมีหนาท่ีในการวางแผนและสงผานนโยบายไปยังคณะทํางานยอยซ่ึงมีภาคเอกชน
รวมอยูดวย เพ่ือขับเคลื่อนแผนลงสูการปฏิบัติ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมกระจัด
กระจาย และมีทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังนี้ คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลจะมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการในขณะนั้น 
แตยังคงข้ึนตรงตอประธานาธิบดี  

• เกาหลีใตมีการออกกฎหมายท่ีสงเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ และยังยกเลิกกฎหมาย/
กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกวา 700 ฉบับ 

• เกาหลีใตใชกลไกความรวมมือกับภาคเอกชนท้ังในเชิงนโยบาย (รวมเปนคณะทํางาน) และดาน
การลงทุน (มีการรวมลงทุนแบบ PPP) 

 
บทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

1. การสนับสนุนในระยะยาวจากผูนําประเทศ ใหการปฏิรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสถูกบรรจุเปนสวนหนึ่ง
ในแผนพัฒนาประเทศ และตองไดรับการสนับสนุนดานกฎหมาย เพราะการออกกฎหมายท่ีสนับสนุนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสจะชวยทําใหม่ันใจวาการสนับสนุนจะตอเนื่อง แมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

2. การพัฒนาทักษะไฮบริด (Hybrid Skills) ใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ทักษะไฮบริด คือ มีทักษะ
ท้ังความรูเฉพาะของสวนงาน และความรูทางดาน IT ซ่ึงเปนทักษะสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินโครงการ
เก่ียวกับ IT ประสบความสําเร็จ 
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3. ลําดับการพัฒนาบริการและโครงสรางพ้ืนฐาน โดยตองใหความสําคัญตอลําดับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน กรณีศึกษาเกาหลีใตจัดลําดับการพัฒนาโดยเริ่มจากการสรางเครือขาย (Network) จากนั้นจึงพัฒนา
ฐานขอมูล (database) ตอมาไดใหความสําคัญกับกระบวนการ (process) ดวยการเชื่อมโยงและบูรณาการ
กระบวนการตางๆ เขาดวยกัน จากนั้นจึงเปนการใชประโยชนแบบบูรณาการ (integrated applications) 
พรอมท้ังการสรางมาตรฐานท่ีใชรวมกันสําหรับหนวยงานรัฐบาล (government standards) ในการสราง
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดวยการใช 1) Enterprise Architecture หรือ สถาปตยกรรมองคกร 2) open-
source framework 3) common data infrastructure 

4. การใหอํานาจแกหนวยงานทองถิ่นเพ่ือพัฒนารัฐบาลท่ีเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และเพ่ิมการ
ปฏิสัมพันธระหวางพนักงานในทองถ่ินกับประชาชน เพ่ือใหเขาใจความตองการของประชาชนมากข้ึน  

5. การสรางรัฐบาลบูรณาการดวยการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) ท่ีใชสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท้ังหมด และการประกาศกรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับชาติท่ีมีกฎหมายสนับสนนุ 
เพ่ือบูรณาการระบบของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถ่ิน เนนการทํางานรวมกัน กําจัดการลงทุนท่ี
ซํ้าซอน เพ่ือยกระดับการสงมอบบริการ 

6. ความรวมมือกับภาคเอกชน อาทิ การใช PPPs ในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) การพัฒนาและดําเนินโครงการ IT ของ
รัฐบาลในการสรางงานในอุตสาหกรรม ICT ในภาคเอกชน การอบรมดาน IT ใหแกขาราชการและพนักงาน
เอกชน โดยการอบรมจัดทําโดยภาคเอกชน  
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1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายเพ่ือปูทางไปสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาประมาณ 20 ป ตั้งแตป 1996 

ซ่ึงไดแก การจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2539 – 2543 (IT 2000) อยางไรก็ตาม ผล
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยยังถือวาอยูในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ดังแสดงดวย
ผลการจัดทําดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government Development Index หรือ EGDI) ของประเทศ
ไทย ท่ีจัดทําโดยองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) รายละเอียดในรูปภาพท่ี 1.1 

 
รูปภาพท่ี 1.1: ผลการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ตั้งแตป 2003 - 2018 

 
 

เพ่ือใหการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยเปนไปอยางกาวกระโดด จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศผูนํา ซ่ึงจากการศึกษาดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGDI) พบวาตั้งแตมีการจัดทํา 
EGDI ในป 2003 ถึงป 2018 ท่ีเปนปลาสุด ประเทศท่ีมีการพัฒนามี 4 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต สหราช
อาณาจักร เนเธอรแลนด สิงคโปร แตเนื่องจากประเทศสิงคโปรมีลักษณะเปนเกาะขนาดเล็ก จึงไมใกลเคียงกับ
บริบทประเทศไทย โดยในรูปภาพท่ี 1.2 แสดงใหเห็นวาเกาหลีใตมีพัฒนาการแบบกาวกระโดดท่ีสุด 
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รูปภาพท่ี 1.2: ผลการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ  
เกาหลีใต สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด และสิงคโปร ตั้งแตป 2003 - 2018 

 
 
ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึง

บทเรียนจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
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 มีระยะเวลา 9 ป เริ่มตั้งแตป 1978 เม่ือมีการจัดทํา  first Basic Plan for 
Administrative Computerization โดยเหตุผลในการออกนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนี้ คือ 1) 
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรใหเกาหลีใตสามารถแขงขันไดในเวทีระหวางประเทศในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะขณะนั้นเกาหลีใตยังไมมีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 2) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหาร 
( administrative) โ ดย เ ริ่ ม ในป  1970 เ ม่ื อ มี ก า ร ทํ า ให ง าน งบประมาณเป น ระบบคอม พิว เตอร  
(computerization of budgeting tasks) จากนั้น หนวยงานอ่ืนๆ ก็เริ่มทําใหงานเปนระบบคอมพิวเตอรในป
ถัดมา เชน กระบวนการเก็บคาโทรศัพท เปนตน และเม่ือหนวยงานรัฐบาลตางๆ สามารถเพ่ิมผลิตภาพ 
(productivity) ดวยการใชคอมพิวเตอร โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสก็เริ่มข้ึนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
บริหาร (administrative efficiency) ดวยการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบคอมพิวเตอร (computerizing 
administrative tasks) อยางไรก็ตาม ความพยายามในการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบคอมพิวเตอรของ
หนวยงานรัฐบาลเปนไปแบบตางคนตางทํา ไมไดทําอยางบูรณาการ ดังนั้น ประสิทธิผล (effectiveness) จึงต่ํา 
จึงไดมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดทําโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบโดยรัฐบาลกลางในรูปแบบ
ของแผนระดับชาติ แทนท่ีจะเปนโครงการเดี่ยวๆ ท่ีดําเนินการโดยแตละหนวยงาน โดยให Ministry of 
Government Administration จัดตั้ ง  the Administrative Computerization Committee และจัดทํา 
the ground rules และแผน basic plans to computerize administration ระดับชาติ และในป 1978 
ได จั ด ทํ าและ เริ่ มดํ า เนิ นการ  first five-year Basic Plan for Administrative Computerization 
(1978-1982) โดยเปนการบูรณาการโครงการการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบคอมพิวเตอร 
(administration computerization projects) ท่ีหนวยงานตางๆ ทําอยางแยกสวน อยางไรก็ตาม ผลท่ีไดใน
ระยะนี้คอนขางต่ํา 
 
เปาหมายและกลยุทธ 

เปาหมายของนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนี้อยูท่ีการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบ
คอมพิวเตอร (computerize administrative tasks) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานภายในหนวยงาน
แตละหนวยงาน ไมใชการทํางานระหวางหนวยงาน ขณะท่ียังไมสามารถใหบริการภาครัฐออนไลนแกประชาชน
เพราะเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานท่ียังไมดี (weak network infrastructure) และอัตราการใชคอมพิวเตอร
ของประชาชนยังต่ํา  
 

วิธีการแบบรวมศูนย (centralized approach) ถูกนํามาใชในระยะนี้ โดย Ministry of Government 
Administration (MOGA) จัดทําและดําเนินนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงนํามาใชกับทุกหนวยงาน อยางไร
ก็ตาม เปนไปไมไดท่ีจะบูรณาการนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีครอบคลุมรัฐบาลท้ังหมด เพราะ the first 
five-year Basic Plan for Administrative Computerization ถูกจัดทําข้ึนโดยการรวมแผนการทําให
เปนระบบคอมพิวเตอร (computerization plans) ท่ีหลากหลายของแตละหนวยงานเขาดวยกัน  
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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 เตรียมจัดทํา five-year basic 

plan for administrative computerization 
o Article 3: ใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) ท่ีสอดคลองกับ 

basic plan 

• the first Basic Plan for Administrative Computerization 
o จัดทําป 1978 ดําเนินการป 1978-1982 
o วัตถุประสงค: 1) เพ่ือพัฒนา 80 ระบบงานสําคัญสําหรับ 30 หนวยงาน 2) เพ่ือสรางเครือขาย

บางสวนและใหใชคอมพิวเตอรรวมกันเพ่ือการทํางานของแตละหนวยงาน 3) เพ่ือติดตั้ง 
computer centers ในแตละจังหวัดสําหรับการทําใหงานบริหารของทองถ่ินกลายเปน
ระบบคอมพิวเตอร และเชื่อมโยงเมือง 33 เมืองเขาดวยกันผานเครือขาย 4) เพ่ือสํารวจความ
ตองการท่ีมีตอขอมูลงานบริหาร (administrative information) เพ่ือเตรียมการสราง
ฐานขอมูลงานบริหาร (administration data base)  

• the second Basic Plan for Administrative Computerization 
o จัดทําป 1982 ดําเนินการป 1983-1996 
o วัตถุประสงค: 1) เพ่ือบูรณาการงานสําคัญท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยแตละหนวยงานในชวงของแผน

แรก 2) จัดสรางเครือขายขอมูลงานบริหารแบบบูรณาการท้ังประเทศ หรือก็คือ ขยาย
ขอบเขตของเครือขายคอมพิวเตอรในแตละหนวยงาน เพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงท้ัง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานรัฐบาลระดับชุมชน 3) สรางฐานขอมูลงานบริหาร 
(administrative databases) จากผลการสํารวจท่ีทําในชวงของแผนแรก 4) แกไขจุดออน
ของแผนแรก 

• ในชวงปลายของระยะนี้ ไดริเริ่มแผนเพ่ือการเชื่อมโยง/สรางเครือขายของงานสําคัญท่ีถูกทําใหเปน
ระบบคอมพิวเตอรแลว (computerized main tasks) โดยในป 1983 ไดรางขอเสนอในการสราง 
เครือขายคอมพิวเตอรพ้ืนฐานระดับชาติ (national basic computing network) และไดจัดทํา 
keynote of the National Basic Computing Network Project ซ่ึงไดระบุวาจะสราง national 
basic computing network ใ น ด า น  administration, monetary, education/research, 
national defense, public security  

• the Administrative Computing Network Project Plan 
o จัดทําเม่ือ 1985  
o เปนโครงการยอยและเปนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ National Basic Computing 

Network Project ประกอบดวย 6 กิจกรรม (รายละเอียดอยูในระยะถัดไป เนื่องจาก
โครงการไมไดถูกดําเนินการในระยะนี้ และเลื่อนไปดําเนินการในระยะถัดไปแทน)  

o ใชกลยุทธ “invest first, settle later” ในการดําเนินการ และเลือกโครงการทําท่ีทําการ
ไปรษณียใหเปนระบบคอมพิวเตอร (computerization of post offices) เปนโครงการนํา
รอง  
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ผลและขอจํากัด 
ระยะนี้การพัฒนาอยูท่ีการบูรณาการโครงการทําใหเปนระบบคอมพิวเตอร (computerization 

projects) ท่ีแตละหนวยงานทําแบบตางคนตางทําเขาดวยกันในระดับประเทศโดยรัฐบาลกลาง ซ่ึงมีผลงานท่ี
ชัดเจน อาทิ 

• การลงทะเบียนรถยนตและบริการท่ีเก่ียวของกับรถยนต ซ่ึงรวมถึงการออกใบอนุญาตขับข่ี ถูกทําให
เปนระบบคอมพิวเตอรในป 1982  

• การออกหนังสือเดินทาง (passport) ถูกทําใหเปนระบบคอมพิวเตอรในป 1983 
 
อยางไรก็ตาม การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนีต้องเผชิญกับขอจํากัด เชน 

• โครงการยอยสวนใหญดําเนินการแบบปตอป (annual basis)  

• เครือขายคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (the basic computing network) ซ่ึงตองอาศัยการลงทุนขนาดใหญ
ยังไมไดถูกสราง 

• ในแตละปงบประมาณ ตองรอถึงเดือนเมษายนแทนท่ีจะเปนเดือนมกราคมซ่ึงเปนเวลาเริ่มตน
ปงบประมาณกวาท่ีหนวยงานจะสามารถนําเงินงบประมาณไปใชได เพราะข้ันตอนการพิจารณา
งบประมาณใชเวลานาน  

• โดยท่ัวไป ระยะเวลาในการดําเนินโครงการอยูท่ีประมาณ 9 เดือน แตโครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
สารสนเทศ (informatization projects) ตองใชระยะเวลานานและใชเงินลงทุนสูง ดังนั้น โครงการ
ประเภทนี้จึงไมสามารถดําเนินการไดเพราะโครงการรายป (annual projects) ตองเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป อีกท้ัง โครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสารสนเทศตองดําเนินการโดยใชสัญญารวมกับ
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐบาลไมมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากพอ แต
ภาคเอกชนก็ยังลังเลในการเขารวมเพราะการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีไมตอเนื่อง 

• สูญเสียงบประมาณจากการลงทุนซํ้าซอนในการพัฒนา software ท่ีเหมือนหรือคลายกัน รวมถึง
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีหนวยงานรัฐบาลตางคนตางลงทุนในอุปกรณคอมพิวเตอร เกาหลีใตจึง
จัดต้ังคณะกรรมการ Information Industry Promotion Committee ซ่ึงข้ึนตรงตอ the office of 
the President เพ่ือปองกันการลงทุนท่ีซํ้าซอน 

 
โดยสรุป ในระยะนี้มีผลสําเร็จ 3 ประการ คือ 1) มีการทําใหงานบริหารเปนระบบคอมพิวเตอร

บางสวน 2) มีการใหความสําคัญกับการวางเครือขายคอมพิวเตอรของชาติ (national basic computing 
network) และเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานบริหาร (administrative computing network) 3) มีการ
จัดทํา Administrative Computing Network Project Plan ในป 1985 อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวไมไดรับ
การตอบรับท่ีดีจากหนวยงาน เพราะเหตุผลอาทิ หนวยงานมีขอตอตานวาเปาหมายของแผนดังกลาวไม
สามารถทําใหสําเร็จไดจริงเพราะขาดแคลนทรัพยากรทางเทคนิคและทรัพยากรธรรมชาติ (technical and 
natural resources) และไมไดมีการระบุงบประมาณลงในแผนเนื่องจากความเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง
หน ว ย ง าน  เ ป น ต น  ส ง ผ ล ให  National Basic Computing Network Project แ ล ะ  Administrative 
Computing Network Basic Plan ไมไดถูกดําเนินการในระยะนี้ และเลื่อนไปดําเนินการในระยะถัดไปแทน  
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2.2 Foundation Establishment Stage (1987-1996) 
 ในระยะท่ี 2 นี้เปนระยะการสรางพ้ืนฐานสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีระยะเวลาตั้งแตป 1987 – 
1996 เนื่องจากการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ไมมีประสิทธิภาพ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะนี้จึงมุง
หมายเพ่ือใหโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมีผลสูงสุด โดยเชื่อมโยงโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเขากับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ (information industry development) ในชวงนี้ อัตราการใชคอมพิวเตอร
ภายในหนวยงานรัฐบาลสูงข้ึน มีการสรางฐานของเครือขาย (network foundation) และเริ่มมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาลผานทางเครือขาย (network) 
 ระยะนี้สามารถแบงไดเปน 2 ชวง ชวงแรกคือตั้งแตป 1987 – 1991 เปนชวงของ First National 
Basic Computing Network Project ซ่ึงเปนการสรางเครือขาย (networks) 5 ดาน ไดแก administrative, 
financial, education/research, national defense, และ public security เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ภาครัฐบาลและปูทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศ ชวงท่ี 2 คือ ตั้งแตป 1992 – 1996 เปนชวงของ 
Second National Basic Computing Network Project ซ่ึงเปนการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีตอเนื่อง
จากชวงแรกพรอมท้ังพัฒนาใหดีข้ึน และเนนไปท่ีระบบ interconnecting computing systems 
 จากระยะท่ี 1 ซ่ึงไดจัดทํา Second Basic Plan for Administrative Computerization ในป 1983 
ซ่ึงประกอบดวย National Basic Computing Network Project Plan หรือแผนในการพัฒนาเครือขาย 5 
ดาน (administrative, financial, education/research, national defense, และ public security) อยางไร
ก็ตาม แผนดังกลาวไมไดถูกดําเนินการจนกระท่ังป 1987 เม่ือมีความพรอมดานกรอบกฎหมาย และ
งบประมาณ ดังนั้น National Basic Computing Network Project ในระยะท่ี 2 จึงมีจุดเดน 2 ขอ คือ 

• เ พ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนท่ี มีอย า งตอเนื่ อง เ พ่ือให งานบริหาร 
(administration) มีประสิทธิภาพ เพราะ administrative computerization เม่ือเริ่มแรกไม
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในการบริการภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนได  

• เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต โดยขณะท่ีมีการจัดทํา national basic 
computing network plan อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใตยังอยูในระดับพ้ืนฐาน 
และอุตสาหกรรมสารสนเทศยังอยู ในระดับกลางๆ โดยในป 1981 รัฐบาลประกาศให  
semiconductor, computer, และ electronic switch เปนสินคากลยุทธ จากนั้นความตองการ
ใน semiconductor และ electronic switch เพ่ิมข้ึนจากโทรทัศนสีและโทรศัพทท่ีเริ่มไดรับ
ความนิยม แตรัฐบาลยังตองสรางความตองการในประเทศสําหรับ computer ผานทาง 
administrative computerization project เพราะยังไม มีตลาดสําหรับ computer แมวา 
computer สามารถผลิตไดแลวในเกาหลีใต สวนนี้ถือเปนสาระสําคัญของ National Basic 
Computing Network Project 

 
เปาหมายและกลยุทธ 

เปาหมายของ National Basic Computing Network Project คือ การทําใหเกาหลีใตมีระดับของ
สังคมสารสนเทศ (information society) อยูในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแลวภายในป 2000 โดยมี 2 
วัตถุประสงค คือ 1) ทําใหสังคมเปนระบบคอมพิวเตอร (computerization of the society) 2) สนับสนุน
อุตสาหกรรมสารสนเทศภายในประเทศ  
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กลยุทธท่ีใชในระยะท่ี 2 คือ กลยุทธ “top down” และ “invest first, settle later” ซ่ึงกลยุทธ 
“top down” หมายถึง กิจกรรม 6 กิจกรรม ไดแก resident registration, real estate, employment, 
customs, automobile, และ economic statistics ไดรับการเลือกเปนเปาประสงคหลักของโครงการทําให
เปนระบบคอมพิวเตอร (computerization project) สวนกลยุทธ “invest first, settle later” คือเทคนิค
การจัดหาเงินทุนท่ีผูใหเงินทุนจายเงินท่ีเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอน แลวรัฐบาลจะจายเงินคืนจาก
รายไดท่ีจัดเก็บไดในภายหลัง ดวยกลยุทธนี้ เกาหลีใตสามารถกระจายความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญท่ีมี
ความเสี่ยงสูง และจัดการกับขอจํากัดดานงบประมาณได 

เ พ่ือบรรลุ เปาหมายดังกลาว national basic computing network แบงออกเปนการพัฒนา
เครือขาย 5 ดาน ไดแก 1) administrative network ครอบคลุมหนวยงานรัฐบาล 2) financial network 
ครอบคลุมธนาคาร การประกันภัย ตราสารหนี้ 3) education/research network เนนท่ีมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย 4) national defense network และ 5) public security network นอกจากนี้ ยังมีการรวมมือ
ในการขยายเครือขายคอมพิวเตอรระหวางหนวยงานรัฐบาล และการดําเนินการตาม basic computing 
network ใชเทคโนโลยีภายในประเทศเพ่ือชวยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในประเทศไปพรอมกับการทําใหเปนระบบคอมพิวเตอร (Computerization)  

และเพ่ือเปนการวางเครือขายสําหรับประเทศ ไมใชแคการทําใหงานบริหารกลายเปนระบบ
คอมพิวเตอร จึงจัดทํา First Administrative Computing Network Basic Plan ซ่ึงประกอบดวย 6 priority 
tasks ซ่ึงเปนสาขาท่ีสงผลอยางมากตอการใชชีวิตของประชาชน ไดแก 1) resident registration 2) real 
estate 3) automobile 4) customs 5) employment และ 6) economic statistics 

จากนั้นไดจัดทํา Second Administrative Computing Network Project เพ่ือลดการลงทุนซํ้าซอน
ในงานท่ีคลายคลึงกัน โดยใหมีการจัดเก็บ วิเคราะห และแจกจายขอมูลงานบริหารท่ีหนวยงานตองใชรวมกัน
ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
กฎหมาย นโยบายและโครงการ 

• Computing Network Act  
o บังคับใชเม่ือป 1986 
o Article 4: ให the Minister of Home Affairs จัดทําแผน The National Basic Computing 

Network Project ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําและใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน
นอกเหนือจากเครือขายโทรศัพทพ้ืนฐาน  

o จัดตั้ง Computing Network Steering Committee ซ่ึงอยูภายใตประธานาธิบดีโดยตรง 
และมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและประสานงานใหหนวยงานดําเนินการตามแผน 

o ดําเนินการตามแผน 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 
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Act และการจัดต้ัง Computing Network Steering Committee และสามารถจัดสรร

เงินทุนไดเพียงพอ 

o National Basic Computing Network Project ป ร ะกอบด ว ย แผน ย อ ยส 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) การจัดทํามาตรการสําหรับการปกปองขอมูล (the establishment of the 

measures for information protection)  
8) การพัฒนาระบบปฏิบัติการของ the national basic computing network 

o แผน the basic computing network plan ประกอบดวยแผนสําหรับสรางเครือขาย
คอมพิวเตอร  5 เครือขาย ไดแก  administration, monetary, education/research, 
national defense, และ public security 

o จุดสําคัญของแผนนี้อยู ท่ีการใหความสําคัญกับการสรางเครือขายสําหรับงานบริหาร 
(administrative network) มากกวาเครือขาย 4 เครือขายท่ีเหลือ และเห็นวาสามารถนํา
ประสบการณจากการสรางเครือขายสําหรับงานบริหารมาปรับใชกับการสรางเครือขายอ่ืนได 

o จากแผนการสรางเครือขายท้ัง 5 เครือขาย พบวาแผน administrative network project 
ใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด จากการใชกลยุทธ Top down ท่ีให Computing Network Steering 
Committee เปนผูกําหนดพ้ืนท่ีโครงการ (project areas) แทนการใหหนวยงานแตละแหง
เปนผูกําหนด อีกท้ัง มีการกําหนดงานท่ีมีความสําคัญ (priority tasks) 6 งานท่ีจะสงผล
โดยตรงตอการใชชีวิตของประชาชนเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดขณะท่ีเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 
ไดแก 1) ทะเบียนราษฎร (resident registration) 2) อสังหาริมทรัพย (real estate) 3) 
ยานยนต (automobile) 4) การจางงาน (employment) 5) พิธีการศุลกากร (customs) 6) 
ขอมูลสถิติ (economic statistics) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1: 6 Priority Tasks ภายใตแผน Administrative Network Project 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ภารกิจ รายละเอียด หนวยงานใหบริการ 

Ministry of Home 
Affairs (MOHA) 

การจัดการ
ทะเบียนราษฎร  

นําขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลเขาไปใน
คอมพิวเตอรและเช่ือมโยงหนวยงาน
รัฐบาลระดับทองถ่ินแบบออนไลน 

หนวยงานระดับชุมชน 3,700 
หนวยงาน 

 การจัดการ
อสังหาริมทรัพย  

ทําการลงทะเบียนท่ีดิน และปาจํานวน 
32 ลานแหงใหเปนระบบคอมพิวเตอร 
และเช่ือมโยงหนวยงานระดับทองถ่ิน 
298 หนวยงานเขาดวยกัน 

หนวยงานระดับทองถ่ิน 298 
หนวยงาน 

Ministry of 
Transportation 

การจัดการยาน-
ยนต 

ทําใหกระบวนการท่ีเก่ียวกับยานยนต
ตั้งแตการซื้อยานยนตจนถึงการทําลาย
กลายเปนระบบคอมพิวเตอร และ
เช่ือมโยงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานจดทะเบียนรถยนต 59 
หนวยงาน 
หนวยงานตรวจสอบ 41 หนวยงาน  
สมาคมชางซอมรถยนต 16 แหง 
หนวยงานระดับทองถ่ิน 168 
หนวยงาน 

Customs Service การจัดการพิธี
การศุลกากร 

ทําใหกระบวนการท่ีเก่ียวกับพิธีการ
ศุลกากรขาเขาและขาออก (import 
and export customs 
Clearance) เปนระบบคอมพิวเตอร 
และเช่ือมโยงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 109 
หนวยงาน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 109 
หนวยงาน เชน หนวยงานศุลกากร 
ตัวแทนออกของพิธีการศุลกากร 
(customs house brokers) และ
ธนาคาร 

Ministry of Labor การจัดการการ
จางงาน 

ทําใหกระบวนการท่ีเก่ียวกับการจางงาน
เปนระบบคอมพิวเตอร และเช่ือมโยง
หนวยงานระดับทองถ่ินของ Ministry 
of Labor จํานวน 49 หนวยงาน 

หนวยงานระดับทองถ่ินของ 
Ministry of Labor จํานวน 49 
หนวยงาน 
ศูนยขอมูลเพ่ือการจางงาน 6 แหง 

National 
Statistical Office 

การจัดการ
ขอมูลสถิต ิ

ทําใหขอมูลสถิติพ้ืนฐานของประเทศ 20 
ขอมูล เชน ราคา จํานวนประชากร เปน
ตน เปนระบบคอมพิวเตอร และเผยแพร
ขอมูลออนไลน 

หนวยงานทางปกครอง 
(administrative 
agencies) 36 หนวยงาน 

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 
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รูปภาพท่ี 2.1: แผนภายใต 1st National Basic Computing Network Project Plan

 
ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 

 
o นอกจาก 6 priority tasks แลว แผน administrative network project ยังประกอบดวย 

งานท่ีมีอยู (existing tasks) 38 งาน และงานท่ีวางแผนไว (planned tasks) 32 งาน ใน 29 
หนวยงาน โดยท่ีงานท่ีมีอยูซ่ึงพัฒนาและดําเนินการโดยหนวยงานแตละแหงจะถูกเชื่อมโยง
เขากับ 6 Priority Tasks ขณะท่ีงานท่ีวางแผนไวซ่ึงถูกเพ่ิมเขามาจะถูกดําเนินการโดย
หนวยงานภายใตขอจํากัดดานงบประมาณของแตละหนวยงาน 

o ผลจากการดําเนินการตาม the First National Basic Computing Network Project ทํา
ใหมีการสรางและใชงานฐานขอมูลพ้ืนฐานสําหรับทะเบียนราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต 
การจางงาน พิธีการศุลกากร และขอมูลสถิติ รวมถึงเทคโนโลยีสําหรับคอมพิวเตอรหลัก
สําหรับใชเปนเซิรฟเวอรก็เปนการผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตาม เกาหลีใตยังตองเผชิญ
ขอจํากัด คือ ระบบปฏิบัติการของเครือขายไมเสถียร ยังตองพ่ึงพาเทคโนโลยีและอุปกรณ
จากตางประเทศ และแหลงเงินทุนท่ีไมแนนอน  

 

• The Second National Basic Computing Network Project และ the Second Administrative 
Computing Network Project Plan 
o ใชตั้งแตป 1992 – 1996 

Basic Computing 

Network Plan  

 

 

 

 

 

 

1st National Basic Computing Network Project Plan 

การพัฒนาและจัดสรร

เคร่ืองคอมพิวเตอรหลัก
สําหรับใชเปนเซิรฟเวอร 

แผนยอยสนับสนุน (Supporting Sub-Plan) 8 แผน 

การจัดสรรเคร่ือง
คอมพิวเตอร 16 บิต 

การพัฒนา
ซอฟตแวร 

การสนับสนุนสาย         
การสื่อสาร 

การพัฒนากลไกการตรวจสอบ      
และการมาตรฐาน 

การจัดทํามาตรการสําหรับ
การปกปองขอมลู 

แผนสรางเครือขาย

คอมพิวเตอร 5 ดาน            

- administration       

- monetary           
- education/research       

- national defense 

- public security 

การพัฒนาระบบปฏิบัติการของ  
the national basic computing 

network 

6 Priority Tasks 

 

Administrative Network Project 

ทะเบียนราษฎร    ขอมูลสถิติ อสังหาริมทรัพย  ยานยนต การจางงาน  พิธีการศุลกากร 
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o จากขอจํากัดของ the First National Basic Computing Network Project จึงไดจัดทํา 
the Second National Basic Computing Network Project เพ่ือขยาย ปรับเปลี่ยน และ
พัฒนา National Basic Computing Network ดวยการเลือก tasks ท่ีเก่ียวของกับการ
อํานวยความสะดวกใหประชาชน รักษาเสถียรภาพเครือขายท่ีสรางข้ึนแลว และยกระดับการ
ใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน 

o มีการดําเนินโครงการนํารองสําหรับการใชประโยชนจากคอมพิวเตอรท่ีผลิตในประเทศ อีกท้ัง
จัดตั้งบริษัทเชาซ้ือ (specialized lease company) เพ่ือคอมพิวเตอรท่ีผลิตในประเทศ 
รวมท้ังมีโปรแกรมอบรมการใชงานคอมพิวเตอรท่ีผลิตในประเทศ และสงเสริมการพัฒนา
ซอฟตแวร 

o มีการคัดเลือก tasks ใหม โดยกําหนดงานท่ีมีความสําคัญ (priority tasks) 7 งาน โดยมี
เง่ือนไข คือ 1) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานบริหารและความสะดวกของ
ประชาชน 2) เปนงานท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 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 งานท่ีวางแผนไว (planned tasks) 56 งาน 
ใน 34 หนวยงาน ซ่ึงเปนงานท่ีกําลังถูกพัฒนาหรือกําลังจะถูกพัฒนา และงานท่ีมีอยู 
(existing tasks) 73 งาน ใน 38 หนวยงาน ซ่ึงเปนงานท่ีถูกพัฒนาแลวและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ และยังมีโครงการนํารองในการทําระบบของหนวยงาน
ระดับทองถ่ินใหเปนระบบคอมพิวเตอรเ พ่ือสงเสริมงานบริหารระดับทองถ่ิน (local 
administration) 

o ในชวงตนของแผนนี้ 01 รัฐบาลตองการสรางระบบสําหรับใชขอมูลงานบริหารรวมกัน นําไปสู
การสราง National Administration Total Information System ซ่ึงเปนระบบท่ีหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงและใชฐานขอมูลออนไลนท่ีประกอบดวยขอมูลทะเบียนราษฎร 
อสังหาริมทรัพย และยานยนตรวมกัน สงผลใหหนวยงานตาง ๆ สามารถยกระดับบริการ 
ดังนั้น National Administration Total Information System จึงถือเปนระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลภาครัฐรุนแรกๆ 

• แหลงเงินทุน (Financial Resources) 
o แหลงเงินทุนเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของนโยบาย โดยในระยะ foundation 

establishment stage นี้ เกาหลีใตมีกลยุทธในการจัดหาแหลงเงินทุน คือ “invest first 
                                                           
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 
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and settle later” โดยใชระหวางป 1987 - 1992 (และจัดตั้ง Informatization Promotion 
Fund ตั้งแตป 1993 แตมีการใชมากในระยะถัดไป) จากเดิมท่ีในระยะ Introductory Stage 
ระบุเพียงจํานวนเงินทุนท่ีตองการแตไมมีการระบุวิธีการไดมาซ่ึงเงินทุน สงผลใหเริ่มมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนในระยะ foundation establishment stage นี้ ดังนั้น จะเห็นวา
แผนในการไดมาซ่ึงเงินทุนเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ โดย “invest first 
and settle later” มีรายละเอียด คือ  

1) Korean electronic communication public enterprise จะให เ งินกูแก  Data 
Communication Corporation of Korea (DACOM) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดานการออกแบบระบบและพัฒนาซอฟตแวรของ 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
เ ก่ียวกับการเงิน  ดังนั้น จึ งไดตั้ ง  Korean Telecommunication Promotion 
Corporation โ ด ย มี  Korean electronic communication public enterprise 
เปนผูลงทุนท้ังหมด จากนั้นเงินทุนจํานวน 151.3 พันลานวอนเกาหลีใต จะถูกนําไป
ลงทุนแก DACOM  

3) การท่ีรัฐบาลลงทุนผานทางบริษัทลูก และจายเงินคืนแกบริษัทโดยใชรายไดจากการ
ใชงาน เปนการสรางความเชื่อม่ันวาการสรางเครือขายงานบริหารจะสามารถสราง
มูลคาไดมาก และวิธีการนี้คลายกับการลงทุนโดยเอกชน และสามารถหลีกเลี่ยง
กฎระเบยีบดานงบประมาณท่ีเขมงวดได  

 
ผลและขอจํากัด 

• ผลจาก First National Basic Computing Network Project ทําให 1) มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร
หลักสําหรับใชเปนเซิรฟเวอร 2 เครื่อง เครื่องแรกใชเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา เครื่องท่ีสองผลิต 
ในประเทศ 2) มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร 15,000 เครื่อง สําหรับเครือขายงานบริหาร 3) มีการ
พัฒนาซอฟตแวรสําหรับออฟฟศและงานบริหาร 

• ผลจาก First Administrative Computing Network Project ทําให 6 priority tasks ไดผลลัพธ 
ตามท่ีไดวางแผนไว 

• ผลจาก  Second Administrative Computing Network Project ไม ไ ด ผ ลลั พธ เ ท า กับ  First 
Administrative Computing Network Project เพราะ  Computing Network Steering Committee 
ถูกลดสถานะลง และไมมีการใหความม่ันใจในแหลงเงินทุน กลาวคือ กลยุทธ investment first and 
settlement later ถูกยกเลิก สงผลใหโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไมมีความตอเนื่อง 
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ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017) 

 
2.3 Full Promotion Stage (1996-2002)  
 การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใตในระยะกอนหนาเนนการทําระบบงานบริหารใหเปน
ระบบคอมพิวเตอรและการเคลื่อนยายขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาลผานทางเครือขาย กลาวคือ เนนไปท่ีการ
จัดสรรและเชื่อมโยงฮารดแวรและการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในหนวยงานรัฐบาล การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสในระยะ Full Promotion Stage จึงเนนไปท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในของงานบริหาร 
การเพ่ิมความสะดวกสบายของประชาชนในการใชบริการ และการใชประโยชนจากขอมูลงานบริหารรวมกัน 
 ในระยะนี้ ความเร็วของเครือขายสูงข้ึนรวมถึงเครือขาย ICT ความเร็วสูงไดกระจายไปยังประชาชน
ท่ัวไปและภายในรัฐบาล เริ่มมีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบและการใชประโยชนจากระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานรัฐบาล ซ่ึงนําไปสูการจัดซ้ือจัดจางออนไลน (G2B) 
เริ่มมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐบาลกับประชาชนและการใหบริการออนไลน (G2C) เพราะประชาชนใช
คอมพิวเตอรมากข้ึนและเครือขายขอมูลความเร็วสูงครอบคลุมมากข้ึน 
 
 
 

Box 1: การสรางเครือขายสารสนเทศท่ัวประเทศ 
  
เครือขายสําหรับแลกเปล่ียนขอมูลของรัฐบาลกลาง  

ในชวงป 1987-1996 สราง data communication network ซ่ึงถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับ
สารสนเทศท่ีสําคัญ 

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 สราง MOHA-NET ซ่ึงเปนเครือขายขอมูลท่ีเชื่อมตอ
กระทรวง นครบาล และรัฐบาลทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมการใชสารสนเทศของรัฐบาลทองถ่ิน 
 
โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับสารสนเทศของเกาหลีใต  

ใ น ป  1995-2010 ส ร า ง  Information Super Highway ท่ี เ รี ย ก ว า  Korea Information 
Infrastructure (KII) เพ่ือเชื่อมตอหนวยงานรัฐบาลท้ังหมด รัฐบาลทองถ่ิน และองคกรภาครัฐเขาดวยกัน
โดยสายใยแกวนําแสง (fiber optic cables) แบงการพัฒนาเปน 3 ชวง คือ 1) สรางเสนทางหลักของ
เครือขาย (fiber optic backbone network) 2) ขยายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมมากข้ึนและยกระดับคุณภาพ
เครือขาย 3) เครือขายความเร็วสูงเสร็จสมบูรณ 

จากนั้นมีการสรางระบบเครือขายสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานบริหาร ไดแก Government 
Backbone Network (K-Net) และ Government Network Service (GNS) 
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เปาหมายและกลยุทธ 
 

ในระยะ Full Promotion Stage ความหมายของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนจาก “เครื่องมือท่ีชวย
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “เครื่องมือท่ีทําใหเปนรัฐบาลท่ี
เล็กแตมีประสิทธิภาพ” โดยแกไขขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนในระยะกอนหนา ซ่ึงไดแก 1) การปรับปรุงบริการ
สาธารณะใหสะดวกสบายตอประชาชนยังไมมากพอ เพราะการใชสารสนเทศในงานบริหาร (administrative 
informatization) เนนไปท่ีประสิทธิภาพการทํางานภายใน และ 2) การขาดกลยุทธในการเชื่อมโยงการใช
สารสนเทศในงานบริหารกับการปฏิรูปงานบริหาร 

เปาหมายในระยะนี้ คือ 1) เพ่ือจัดหาบริการสาธารณะสําหรับประชาชนผานทาง online single 
window (G2C) 2) สรางระบบ e-commerce ระหวางรัฐบาลและภาคธุรกิจ (B2B) 3) เพ่ิมผลิตภาพ และ
ความโปรงใสของกระบวนการทํางานภายในภาครัฐ (G2G) 4) กระจายการใชงานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส และ
สรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบบูรณาการภายในรัฐบาล เพ่ือทําใหการจัดการและการกระจายขอมูลมี
ความนาเชื่อถือและปลอดภัย  

กลยุทธในระยะนี้ คือ 1) จัดตั้ง e-Government Special Committee เปนศูนยสั่งการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government command center) 2) ผลักดันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเปนเครื่องมือ
สําหรับการปฏิรูปงานบริหาร 3) ใช Information Promotion Fund เพ่ือสงเสริมใหบริษัทพัฒนาอุปกรณ IT 
และซอฟตแวรสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 4) ผลักดันโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงประกอบดวย 11 
กิจกรรม  
 
กฎหมาย นโยบายและโครงการ 
 
 ในระยะนี้ โครงการสามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ 1) ตั้งแตป 1996-2000 โครงการตาง ๆ ถูก
ขับเคลื่อนโดย Ministry of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA) และ Ministry 
of Information and Communication (MIC) ซ่ึงแขงขันกันริเริ่มนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 2) ตั้งแตป 
2001-2002 โครงการตาง ๆ ถูกขับเคลื่อนโดย e-Government Special Committee  

กฎหมาย นโยบายและโครงการตาง ๆ ในระยะนี้ แสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2: กฎหมาย นโยบายและโครงการ ในระยะ Full Promotion Stage 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา

สารสนเทศ (1996-2000) 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน

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) 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน
เครื่องมือสําหรับการปฏิรูปงาน

บริหาร (2001-2002) 
โครงการ - e-Government Vision and 

Strategy (1998) 
- Comprehensive e-
Government Action Plan 
(1999) 

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

The 1st e-Government 
Plan (2001) 

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 

 

• Framework Act on Information Promotion  
o บังคับใชเม่ือป 1996 
o Article 1: ใหรัฐบาลจัดทํา National Informatization Promotion Master Plan (NIPMP) 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสารสนเทศ (Informatization) 

• The 1st and 2nd National Informatization Promotion Master Plan (NIPMP) (1996-1998, 
1999-2000) 
o MIC จัดทํา 1st NIPMP ในป 1996 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนาสารสนเทศ และ

กําหนดงานท่ีตองดําเนินการกอนจํานวน 10 งาน (10 priority tasks) ซ่ึงเปนงานท่ีจะสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญ และสามารถทําเสร็จไดภายในป 2000 เพ่ือใหเปนรากฐานของ
สังคมสารสนเทศ (Information Society) จากนั้น หนวยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวของตองจัดทํา
แผนงานท่ีเก่ียวของกับ 10 priority tasks นี้  

o งานแรกใน 10 priority tasks คือ “การทําใหเปนรัฐบาลท่ีเล็กแตมีประสิทธิภาพ” ถือเปน
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การท่ีเลือกโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนงานแรกเพราะ
เห็นวาการพัฒนาสารสนเทศของรัฐบาลมีความสําคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือสังคม โดยโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 1) One-stop public 
service เพ่ือใหอํานวยความสะดวกแกประชาชนดวยการลดการสงขอมูลสวนบุคคลข้ัน
พ้ืนฐานใหแกหนวยงานซํ้า ๆ 2) ระบบการใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน 3) การจัดสรร
คอมพิวเตอรสวนบุคคลใหแกขาราชการ 

o 2nd NIPMP มีชื่อวา Cyber Korea 21 อยางไรก็ตาม Cyber Korea 21 ไมไดมียุทธศาสตร
การดําเนินงาน และวัตถุประสงคระยะยาวท่ีเฉพาะเจาะจง เพราะเปนการจัดทําโดยการรวม
เอาแผนจากหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน  

o หลังจากตระหนักถึงปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงจัดตั้ง e-Government Special Committee 
ข้ึนมา 

• e-Government Vision and Strategy (1998) and Comprehensive e-Government Action 
Plan (1999) 
o e-Government Vision and Strategy จัดทําโดย MOGAHA ในป 1998 เพ่ือพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสโดยมี 3 ข้ันตอน คือ 1) เตรียมสภาพแวดลอม โดยตองดําเนินการใหเสร็จในป 
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1999 2) สรางเครือขายบูรณาการ โดยตองดําเนินการใหเสร็จในป 2001 3) ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยตองดําเนินการใหเสร็จในป 2002 รายละเอียด ดังนี้ 

1) ข้ันเตรียมสภาพแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบนํารองท่ีจะอํานวยความ
สะดวกแกบริการสาธารณะ ฐานขอมูลงานบริหาร รวมถึงสรางอินทราเน็ตภายใน
รัฐบาล 

2) ข้ันสรางเครือขายบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบการกระจายเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และกระจายระบบนํารองท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนกอนหนา  

3) ข้ันปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพ่ือรับรูถึงระบบขอมูลเปดจาก
การทําใหบริการสาธารณะเปนดิจิทัล 

o e-Government Vision and Strategy ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การบริการภาครัฐท่ี
มุงเนนลูกคาเปนหลัก 2) การออกแบบงานบริหารใหม 3) การใชขอมูลงานบริหารรวมกัน 4) 
การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การเพ่ิมผลิตภาพของขาราชการราบ
บุคคล 6) การปรับปรุงกฎหมาย  

 
ตารางท่ี 2.3: 6 ดานและ 18 กิจกรรมใน e-Government Vision and Strategy 

 ข้ันตอนท่ี 1: เตรียม
สภาพแวดลอม 

ข้ันตอนท่ี 2: สรางเครือขาย
บูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 3: ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

Administrative Service - e-Government 
demand survey 
- Administrative service 
system establishment 
- Pilot service 
operation (Internet 
government policy 
forum open) 

- Developing a delivery 
tools of public services 
- Opening 
administrative 
information to the 
public limpidly 
- One-stop service 

- Digitalizing 
application and 
registration 
- EDI system operation 
between private and 
public sectors 
- Non-stop service 

Administrative 
Task 

- Current state of 
paperless 
administration and its 
feasibility analysis. 
- Dematerialization of 
documents 
- Distribution of 
electronic document 
- Online connection 
of overlapped task 
among agencies 

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

- Establishing the 
integrated 
administrative task 
system 
- Building up the 
supporting system for 
policy decision 
making 
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 ข้ันตอนท่ี 1: เตรียม
สภาพแวดลอม 

ข้ันตอนท่ี 2: สรางเครือขาย
บูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 3: ปฏิบัติการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

Administrative 
Information 

- Surveying and 
classifying co-using 
information 
- Existing 
administrative D/B 
connection 
- Establishment of the 
Information co-using 
center 

- Integrated D/B 
establishment 
- Integrated 
management of 
information resource 
- Digitalizing 
information 

- Building up pan 
governmental 
administrative 
information 
management system 

Information  
Technology 

- Resolving Y2K 
- Diagnosing and 
redesigning the 
administrative 
information 
infrastructure 
- Central government 
intranet 
establishment 
- Standardization of 
electronic document 

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

- Establishing global 
information network 

Organization/ 
Human 
resource 

- Increasing the 
informatization ability 
of public servant 
- Securing the 
organization and 
employee in charge 
- 1 PC per 1 public 
servant 

- Distributing e-mail 
address to public 
servant 

- Distributing the e-
card to public servant 

Law / 
Institution 

- Institutionalizing the 
information co-
utilization 
- Strengthening 
document manage 
system 
- CIO operation  
- Reorganizing 
information security 
related-law 

- Performance 
evaluation system 
operation 
- Rearranging the Law 
and institution for 
One-stop, Non-stop 
service 
- Enacting information 
resource management 

- Advanced institution 
introduction from the 
developed countries 

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 
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o Comprehensive e-Government Action Plan มีการดําเนินการตั้งแตป 1998 – 2002 
ประกอบดวย 3 วัตถุประสงค ไดแก 1) ยกระดับบริการภาครัฐ ใหเปน “One-stop and 
Non-stop service” ซ่ึงรวมถึงการใหบริการของทองถ่ิน 2) เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหาร 
โดยการออกเอกสารของรัฐบาลเปนอิเล็กทรอนิกส และเม่ือมีการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ระหวางหนวยงานรัฐบาล สงผลใหระยะเวลาในการทําเอกสารลดลงอยางมาก 3) เพ่ิมความ
โปรงใส โดยรัฐบาลออกเอกสารงานบริหารเปนอิเล็กทรอนิกส สรางเครือขายและฐานขอมูล
สําหรับเปดเผยขอมูลดังกลาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และอนุญาตใหประชาชนเขาถึงและ
ใชขอมูลดังกลาวไดทางอินเทอรเน็ต ตูบริการอเนกประสงค และโทรศัพท 

• e-Government Act 
o บังคับใชเม่ือป 2001 
o มีวัตถุประสงคคือ ลดคาใชจายในการดําเนินงานของรัฐบาล (ปรับปรุงผลิตภาพภายใน) และ

ลดคาใชจายในการใหบริการสาธารณะ (ปรับปรุงผลิตภาพภายนอก) เพ่ิมความโปรงใส และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมแหงขอมูลและความรู 

o ภายใตกฎหมายดังกลาว 1

2 นําไปสูการกําจัดอุปสรรคดานกฎหมายในการดําเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ดวยการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวของกับบริการสาธารณะกวา 700 
ฉบับ สงผลใหสามารถลดจํานวนเอกสารและกระบวนการท่ีตองใชในการทํางานบริหารได 

• 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 ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ 
1) การปรับปรุงบริการสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ (front office) 2) การเพ่ิมผลิตภาพ
งานบริหาร (back office) 3) การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

o รายงานโดยตรงตอนายกรัฐมนตรี และไดรับการเห็นชอบใหเปนโครงการของนายกรัฐมนตรี 
โ ด ย มี  Senior Presidential Secretary for Policy Planning เ ป น ผู กํ า กั บดู แ ล แ ล ะ
ประสานงาน  

 
ตารางท่ี 2.4: 3 ดานและ 11 กิจกรรมใน 1st e-Government Plan 

3 ดาน 11 กิจกรรม 
การปรับปรุงบริการสําหรับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (front 
office) 

- Establishing a single window portal for civil petitions 
(G4C) 
- 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 
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3 ดาน 11 กิจกรรม 
การเพ่ิมผลิตภาพงานบริหาร 
(back office) 

- 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 

การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน - 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) 
 วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายของประชาชนโดยลดจํานวนการมาท่ีหนวยงานรัฐบาลและลด
การขอเอกสารกระดาษ ดวยการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลของฐานขอมูลหลักแหงชาติ เชน ทะเบียน
ราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต ธุรกิจ ภาษี เปนตน  
 
 b. Connecting the Four Social Insurance Information Systems 
 วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและระบบปฏิบัติการของการประกันสังคม 4 อยาง และ
บูรณาการขอมูลของการประกันสังคม ผลท่ีได คือ ประชาชนสามารถใชบริการการประกันสังคมท่ีหนวยงาน
ประกันสังคมไหนก็ได 
 
c. Building up a Comprehensive e-Procurement System (G2B) 

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารภายในในสวนของการจัดซ้ือจัดจางออนไลน ตั้งแตการ
ลงทะเบียน การประมูลราคา การเซ็นสัญญา และการจายเงิน ซ่ึงจะสามารถยกระดับความโปรงใสในการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐ และลดตนทุน 
 
d. Providing an Integrated e-tax Service (Home Tax Service, HTS) 
 วัตถุประสงคเพ่ือจัดทําระบบยื่นภาษีทางอินเทอรเน็ต ครอบคลุมตั้งแตการกรอกขอมูล การเรียกเก็บ
เงิน การจายเงิน โดยทําทางออนไลน หลังจากใชระบบนี้ ผูเสียภาษีสามารถจัดการเรื่องภาษีออนไลนไดจากทุก
ท่ีโดยไมตองไปท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีและธนาคาร 
 
e. Establishing a National Finance Information System 
 วัตถุประสงคเพ่ือจัดการเงินทุน สินทรัพย และหนี้สินแบบบูรณาการ และสรางระบบขอมูลการคลัง
แบบบูรณาการ 
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f. Informatizing Local Level Administration 
  วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารและบริการภาครัฐในระดับทองถ่ิน ดวยการ
แลกเปลี่ยนขอมูลงานบริหารและใหบริการผานอินเทอรเน็ต  

กอนหนานี้  MOGAHA ได เชื่อมตอเครือขายสําหรับงานบริหารใน 10 กิจกรรม ไดแก  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 
เพ่ือใหบริการสาธารณะโดยไมตองข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ จึงไดพัฒนาสารสนเทศในระดับทองถ่ินใน 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) 
 วัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบออนไลนสําหรับเชื่อมโยงขอมูลงานบริหารดานการศึกษาใน 10 กิจกรรม 
ดวยการเชื่อมตอสํานักงานการศึกษาใน 16 จังหวัดเขากับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 
h. Building up a Standardized Human Resource Management System 

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) จัดหาขอมูลท่ีตองการในการตัดสินใจเรื่องความตองการทรัพยากรมนุษยของแต
ละฝาย 2) อนุญาตใหผูอํานวยการฝายบุคคลทํากิจกรรมดานทรัพยากรบุคคลผานทางคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 3) ขาราชการแตละคนสามารถคนหาและแกไขขอมูลสวนบุคคลไดทุกเวลา 
 
i. Diffusing e-approval and e-document 
 วัตถุประสงคเพ่ือวางพ้ืนฐานสําหรับการลดการใชกระดาษในรัฐบาล ท่ีกิจกรรมนี้ถูกรวมใน 11 
กิจกรรม เพราะแมวากระทรวงตาง ๆ มีการใช e-approval แลว แตเปนการใชงานคนละระบบ จึงมีปญหา
เรื่องความเขากันไดระหวางหนวยงาน ดังนั้น จึงตองทํา e-approval ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ตอง
สรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือหมุนเวียนเอกสารท่ีสมบูรณแลว รวมถึงทํา e-document ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 j. Building up a Governmental Seal System and Diffusing the Private e-signature 
 ระบบการรับรองลาย เ ซ็น อิ เล็ กทรอนิ กส มี  2 อย า ง  คือ  GPKI (Government Public Key 
Infrastructure) สําหรับขาราชการ และ NPKI (National Public Key Infrastructure) สําหรับประชาชน  
ซ่ึงในภาครัฐ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (administrative e-signature) ถูกจัดสรรใหแกขาราชการทุกคน 
เพ่ือความมีประสิทธิภาพของ e-approval and e-document ขณะท่ีในภาคเอกชน มีการใชการรับรอง
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกรรมทางการคาและการเงิน โดยสาเหตุท่ีมีระบบการรับรองลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส 2 ระบบ เพราะ MOGAHA จัดทําระบบการรับรอง administrative e-signature สําหรับ
รัฐบาล หลังจากท่ี MIC จัดทําระบบการรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกชน 
 
 
 
k. Setting the Pan Governmental Integrated Computing Environment 
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 วัตถุประสงคเพ่ือลดกําลังคนและงบประมาณดวยการบูรณาการการปฏิบัติการของหองคอมพิวเตอร
เขาดวยกัน ซ่ึงเดิมจะถูกดําเนินการโดยหนวยงานท่ีแตกตางกัน 
 

 
ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017) 

 
แหลงเงินทุน 

• ระยะ Full Promotion Stage ใชเงินทุนจากงบประมาณรายจายประจําปท่ัวไป (general account 
budget) และ Informatization Promotion Fund โดยเปนการใช Informatization Promotion 
Fund เพ่ือใหม่ันใจวาจะมีแหลงเงินทุนสําหรับโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

• 11 กิจกรรมรัฐบาลดิจิทัลใชเงินทุนจาก Informatization Promotion Fund เนื่องจากโครงการ
ดังกลาวไมอยูในงบประมาณรายจายประจําปท่ัวไป เพราะมีการตัดสินใจทํา 11 กิจกรรมหลังจากการ
อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปท่ัวไปแลว  

Box 2: การใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกัน 
  

แนวคิดการใชขอมูลรวมกันมีสวนสําคัญตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต โดยมี
การถกเถียงเรื่องการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกันตั้งแตตอนสรางเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการออก
หนังสือเดินทาง ขณะนั้น Ministry of Home Affairs ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการขอมูลทะเบียนราษฎรไมเห็นดวย
กับการใชขอมูลรวมกัน อีกท้ัง กฎหมายอนุญาตใหใชขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือการจัดการระบบทะเบียน
ราษฎรเทานั้น รวมถึงยังมีการถกเถียงกันเรื่องการปกปองขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ กระทรวงตาง ๆ ยัง
มองวาขอมูลท่ีแตละกระทรวงเก็บไดถือเปนสินทรัพยของกระทรวงนั้น ๆ ไมใชสินทรัพยสาธารณะ 
 ในป 1996 เม่ือรัฐบาลเสนอระบบสําหรับจัดสรรบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส (electronic IC 
resident cards) ซ่ึงตองอาศัยขอมูลประชาชนท่ีผานการบูรณาการแลว ก็มีความกังวลวาขอมูลจะรั่วไหล
และจะมีการใชบัตรโดยผิดกฎหมาย สุดทายการตอตานจากประชาชนก็สงผลใหโครงการถูกระงับไปในป 
1998 ขณะเดียวกันก็มีการตอตานการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกันจากภายในรัฐบาลมากข้ึน 
 จนกระท่ังชวงป 2000 รัฐบาลประกาศ 11 กิจกรรมสําหรับดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ  
โดยโครงการสรางเว็บไซตสําหรับใหบริการประชาชนในจุดเดียว (G4C Portal) และโครงการท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 
ตองการการใชขอมูลรวมกันมากข้ึน โดยเฉพาะโครงการ G4C Portal ตองอาศัยขอมูลจากหลายกระทรวง 
เชน ขอมูลอสังหาริมทรัพย ขอมูลการลงทะเบียนยานยนต เปนตน สงผลให Ministry of Government 
Administration and Home Affairs จําเปนตองใหขอมูลทะเบียนราษฎรแกหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหสามารถ
จัดการเว็บทาไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือไดรับอนุญาตใหใชขอมูลรวมกัน กระทรวงตาง ๆ ก็เริ่มใหขอมูล
เพ่ือใชรวมกันในการดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สงผลใหเกาหลีใตมีความกาวหนาในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางมาก 
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• Informatization Promotion Fund ยังสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับอุปกรณท่ีมี
ราคาสูง ดวยการใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําแกบริษัทท่ีหากไมไดเงินกูจะไมมีเงินทุนเพียงพอเพราะ
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 หลังจากดําเนินการ 11 กิจกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแลว สงผลใหผลการ
ดําเนินการตาง ๆ มีคุณภาพข้ึน 
 เว็บไซตสําหรับบริการยื่นคํารอง (civil petitions) (www.minwon.go.kr หรือ 

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 ดานท่ีเก่ียวของกับชีวิตประชาชน 
ไดแก ทะเบียนราษฎร อสังหาริมทรัพย ยานยนต ธุรกิจ ภาษี ทําใหประชาชนสามารถยื่นคํารอง
จํานวน 680 ประเภทไดโดยไมตองใชเอกสาร เพราะขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของได
ทางออนไลน 

• ดาน G2B ระบบ e-Procurement (KONEPS) ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายได 3,225 พันลาน
วอนตอป 

• ดาน G2G จากการทํากิจกรรม e-approval และ e-document สงผลใหมีการเริ่มใช e-document
ภายในหนวยงานสวนกลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถ่ิน และระหวาง
หนวยงานรัฐบาลท้ังหมดตามลําดับ โดยอัตราการใช e-approval เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21.2 ในป 
1998 เปนรอยละ 92.6 ในป 2002 และอัตราการใช e-document เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 39.9 ในป 
2001 เปนรอยละ 82.3 ในป 2002 

• เกาหลีใตประกาศความสําเร็จในการวางรากฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในป 2002 และเม่ือผาน
ระยะ Full Promotion Stage เกาหลีใตก็ถูกจัดใหเปนประเทศผูนําดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

• ขอจํากัดในระยะนี้ คือ 1st e-Government Plan มีระยะเวลาดําเนินการนอย เพราะถูกจัดทําตอนท่ี
ประธานาธิบดีกําลังจะสิ้นสุดวาระ สงผลให e-Government Special Committee ตองเผชิญกับ
ขอจํากัด ไดแก  
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o การคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ เปนการคัดเลือกมาโดยไมไดสํารวจความตองการของ
ประชาชน เพราะขอจํากัดดานเวลา  

o ความสําเร็จของบางโครงการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว เพราะโครงสรางพ้ืนฐานไม
เพียงพอ 

o การประสานงานความขัดแยงระหวางหนวยงาน อาทิ ระหวาง MOGAHA และ MIC ท่ี
แขงขันกันริเริ่มรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

o แมระยะนี้จะมีความรวมมือระหวางกระทรวงมากกวาในระยะอ่ืน แตยังมีขอจํากัดเรื่องอ่ืน ๆ 
เชน การแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน การเชื่อมตอระหวางบริการสาธารณะ  
การหลีกเลี่ยงการลงทุนท่ีซํ้าซอน เปนตน 

 
2.4 Advanced Stage (2003-2011)  
 ในระยะนี้ โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดเริ่มสรางมาตั้งแตในระยะกอนเริ่มเสร็จ
สมบูรณและกระจายไปท่ัวท้ังรัฐบาล (Government-wide) ประชาชนสวนใหญมีอุปกรณ IT เชน คอมพิวเตอร 
แล็บท็อป สมารตโฟน เปนตน ดังนั้น บริการสาธารณะบางอยางจึงสามารถใหบริการแกประชาชนและภาค
ธุรกิจไดแบบออนไลนและทันที (real time) 
 โดยสามารถแบงระยะนี้ออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun ซ่ึงจัดทํา 2nd 
e-Government Plan (2003-2007) และชวงของประธานาธิบดี Lee, Myung-bak ซ่ึงผลักดัน National 
Informatization Basic Plan (2008-2012) และ Smart e-Government Plan (2011-2015) 
 
เปาหมายและกลยุทธ 
 ในระยะนี้มีบริบทท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและการดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ 1) ประชาชน
คาดหวังกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน กลาวคือ ประชาชนเริ่มคุนเคยกับการใชบริการของภาครัฐท่ีมี IT เปน
ฐาน และคาดหวังวาบริการภาครัฐจะใหบริการออนไลนมากข้ึน สะดวกข้ึน และรวดเร็วข้ึน 2) ประธานาธิบดี
ปรารถนาจะปฏิรูปรัฐบาลอยางแรงกลา จึงไดจัดต้ัง e-Government Professional Committee ภายใต 
Presidential Committee on Governmental Innovation and Decentralization ซ่ึ งคณะกรรมการนี้ ไ ด
ประกาศใช 2nd e-Government Plan 3) ประชาชนใชอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสาย (mobile devices) อยาง
แพรหลาย โดยในระยะ full promotion stage บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนบริการท่ีใชอินเทอรเนต็และ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop PC) แตในระยะ advanced stage บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนบริการท่ีใช
อินเทอรเน็ตแบบไรสาย (wireless internet) และอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสายมากข้ึน เชน คอมพิวเตอรพกพา 
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร (tablet PCs) สมารตโฟน เปนตน ดังนั้น รัฐบาลของประธานาธิบดี Lee, Myung-bak 
จึงจัดทําและดําเนินการนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสโดยคํานึงถึงอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสายมากข้ึน 

รัฐบาลของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun ตั้งเปาหมายสําหรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไว  
ดังตารางท่ี 2.5 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.5: เปาหมายสําหรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ 
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รัฐบาลของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun 
เปาหมาย คําอธิบาย ดัชนีหลกั สถานะปจจุบัน สถานะท่ีคาดหวัง 

ปรับปรุงบริการ
สําหรับประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

Most civil and 
business affairs 
can be addressed 
without visiting 
agency 

Online level of 
civil petitions 

15% 85% 

Competitiveness 
of business 
supporting 

24th place 10th place 

Agency visiting 
times 

10 times per year 3 times per year 

e-Government 
utilization ratio 

23% 60% 

เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
บริหาร 

Expanding of the 
scope of the task 
of digitalizing and 
information 
sharing 
 
Real-time and 
integrated 
management of 
information 
resources 

Co-task processing 
b/w agencies 

Partial digitalizing, 
non-connected 

Fully digitalizing 
and connected 

Digitalizing 
document 

Coexistence of 
paper and e-
document 

Only e-document 

Sharing 
administrative 
information 

Limited sharing 
b/w agencies 

Fully sharing b/w 
agencies 

Information 
resource 
management 

Scattered, 
individual 

Integrated, 
connected 

ปรับปรุงการบริหาร
ประชาธิปไตย 
(democracy of 
administration) 

Promoting Policy 
participation by 
actively and 
openly providing 
administrative 
information 
 
Strengthening self-
control of 
personnel 
information 

E-participation Opinion survey 
level 

Participation in 
policy formulation 

Opening of 
information 

Passive, limited 
opening 

Active, fully 
opening 

Privacy protection Privacy invasion is 
possible 

Strengthening self-
control of 
personnel 
information 

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 

 
ในครึ่งแรกของระยะนี้เปนชวงของประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun โดยมีการต้ังเปาหมายไว 3 

ประการ คือ 1) ปรับปรุงบริการสําหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 2) เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหาร 3) ปรับปรุง
การบริหารประชาธิปไตย (democracy of administration) นอกจากนี้ นโยบายยังสะทอนดัชนีท่ีองคกร
ระหวางประเทศใช เชน UN, IDC, ITU เปนตน เพ่ือกาวไปสูประเทศผูนําในระดับโลก โดยรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี Roh, Moo-hyun จัดทํา 2nd e-Government Plan ซ่ึงประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ 1) 
เชื่อมโยงโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับการปฏิรูปงานบริหาร 2) เปนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ี



2-23 
 

 
สวนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

 

มุงเนนผูใชบริการ 3) ตั้งเปาหมายและบริหารจัดการผลการดําเนินงานเปนระยะ 4) เชื่อมโยงโครงการกับการ
สงเสริมอุตสาหกรรม IT 

ในครึ่งหลังของระยะนี้เปนชวงของประธานาธิบดี Lee, Myung-bak ซ่ึงมีกลยุทธสําหรับนโยบาย
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบการพัฒนาสารสนเทศของประเทศ (national informatization) โดย
ดําเนินการ National Informatization Basic Plan เปน 4 ระยะ คือ เตรียมการ จัดทําแผน ดําเนินการตาม
แผน และเริ่มการใชงาน ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6: เสนเวลาของ National Informatization Basic Plan 

เตรียมการ (2008) จัดทําแผน (2009) ดําเนินการตามแผน (2009-
2011) 

เริ่มการใชงาน (2012) 

· 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 

· Integrating information 
resources 
· Connecting and 
integrating public 
services 
· Change management 

· 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 ดังแสดงในตารางท่ี 2.7 

 
ตารางท่ี 2.7: รายละเอียดของ 2nd e-Government Project 

ดาน วาระ กิจกรรม 

Renovating 
Work process 

Taking root electronic 
working process 

1. Digitalizing the whole document process 
2. Advancing the central and local government finance 
3. Realizing e-local government 
4. Establishing e-inspection system 
5. Realizing e-Assembly 
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 
information 

10. Expanding the scope of administrative information 
sharing 

Work process 
reengineering 

11. Developing the Business Reference Model (BRM) 

Renovating 
Public service 

Advancing public service 
12. Advancing online civil petitions 
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 

Advancing service for 
business 

20. Single window service for business supporting 
21. National distribution service 
22. E-trades service 
23. Governmental service for foreigner 
24. Supporting the export of e-Government 

Expanding E-participation 25. Online participation of citizen 

Renovating the 
management 
of information 
resources 

Integrating and 
standardizing information 
resources 

26. Setting up pan governmental computing conditions 
27. Advancing the e-Government network 
28. Application of the pan governmental Enterprise 
Architecture (EA) 

Strengthening information 
protection system 

29. Building up the information protection system 

Specializing the 
manpower and 
organization in charge of 
informatization 

30. Strengthening and reorganizing the manpower and 
organization in charge of informatization 

Organizing legal 
framework 

Arranging the related 
institution 

31. Arranging the institutions related to the realization 
and safety of e-Government 

ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 

 

• National Informatization Basic Plan (2008-2012) ของประธานาธิบดี Lee, Myung-bak โดย
รัฐบาลไดจัด ต้ัง Informatization Promotion Working-Level Committee สําหรับวิ เคราะห  
megatrends รวมถึงแผนการพัฒนาสารสนเทศของแตละกระทรวง และวาระของรัฐบาล เพ่ือเลือก
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแผน วิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทาง อีกท้ังยังสํารวจความตองการของ
หนวยงานของรัฐจากสวนกลาง ประชาชน และผูใหบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จน
สามารถเลือก 5 ดาน 21 วาระ 72 กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแผน โดยท่ีโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสอยูในดานท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวย 4 วาระ 19 กิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 2.8 

 
ตารางท่ี 2.8: โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 วาระ 19 กิจกรรม  

ภายใต National Informatization Basic Plan 
วาระ กิจกรรม 

4-1 Intellectual 
administration system 
which creates 
performance 

4-1-1 Promoting the pan governmental distribution and 
utilization of knowledge information 
4-1-2 Establishing the digital-based cooperation system of 
state affairs 
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วาระ 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 Creating the 
convenient public 
services for citizen 

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 Realizing the digital 
democratic 
administration which 
communicates with 
citizen 

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 Strengthening the 
base of sustainable 
information 
development 

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 จัดทําเม่ือป 2011 เพ่ือเปลี่ยนจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคอมพิวเตอรตั้งโตะเปนฐาน (PC-

based e-Government) ไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสายเปนฐาน 
(mobile e-Government)  
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o มีคําจํากัดความของ smart government ไววา รัฐบาลท่ีมีความกาวหนาซ่ึงประชาชน
สามารถใชบริการสาธารณะไดอยางอิสระ ไมวาจะใชอุปกรณอะไรก็ตาม ดวยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงและปรับปรุงการใหบริการผานการมีสวนรวมจากประชาชน 

o ประกอบดวย 4 วาระ ไดแก 1) เปนผูนําดาน mobile e-Government ของโลก 2) สังคมท่ี
มีความอบอุนและปลอดภัย 3) งานท่ีมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 4) รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีแข็งแรง  

o แผนนี้มีความแตกตางจากแผนกอนหนา คือ 
 ด า น  G4C จั ด ทํ า  mobile e-Government portal (m.korea.go.kr) สํ า ห รั บ

ผูใชงานอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสาย และพัฒนาบริการสาธารณะบางสวนใหเหมาะ
กับอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสาย 

 ดาน G4G จัดต้ังออฟฟศเคลื่อนท่ี (mobile office) สําหรับขาราชการท่ีตองทํางาน
นอกสถานท่ี  

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับเครือขายอินเทอรเน็ตแบบไรสาย และสราง
สภาพแวดลอมคลาวดสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสาย 

• แหลงเงินทุน สําหรับ 2nd e-Government Project ใชเงินทุนจากงบประมาณรายจายประจําปท่ัวไป 
เพราะ Informatization Promotion Fund ท่ีใชในระยะกอนหนาถูกยกเลิก 

 
ผลและขอจํากัด 

• ดาน G4C  
o ในป 2010 บริการยื่นคํารอง (civil petitions) 3,020 บริการ สามารถสมัครออนไลนได และ

เอกสารทางการ 1,208 ประเภทสามารถออกและพิมพไดจากเว็บไซต Minwon24 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
อยางมากเม่ือเทียบกับ บริการยื่นคํารอง 399 บริการ และเอกสารทางการ 8 ประเภท ในป 
2002 นอกจากนี้ยังมีเอกสาร 10 ประเภทท่ีสามารถอานผานสมารตโฟนไดในป 2011 

o บริการ Home Tax Service (HTS) ประเภทของภาษีท่ีสามารถยื่นออนไลนไดมีมากข้ึน โดย
ในป 2007 รอยละ 91.7 ของแบบภาษีสามารถยื่นออนไลน สงผลให economic effects 
ของ HTS ในป 2006 คือ สามารถลดตนทุนทางสังคมได 420 พันลานวอนเกาหลีใต จากการ
ลดคาใชจายในการเดินทางและตนทุนดานแรงงาน 300 พันลานวอนเกาหลีใต และจากการ
ลดใบเสร็จท่ีเปนกระดาษ 120 พันลานวอนเกาหลีใต 

• ดาน G2B  
o ระบบจัดซ้ือจัดจางออนไลน KONEPS (www.g2b.go.kr) มีเสถียรภาพมากข้ึน โดยในป 

2009 รอยละ 70 ของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดําเนินการผานทางออนไลน 

• ดาน G4B  
o เริ่มดําเนินการ Business Supporting Plus G4B (www.g4b.go.kr) ซ่ึงเปน single window 

สําหรับภาคธุรกิจ สงผลใหระยะเวลาและกระบวนการในการขอจัดตั้งบริษัทลดลงจาก 14 วัน 
8 ข้ันตอน เหลือเพียง 5 วัน 2 ข้ันตอน 

• ดาน G2G  
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o ร ะบบสนั บ สนุ น สํ า ห รั บหน ว ย ง านภ า ครั ฐ  ( business support systems for the 
administrative agencies) หรือ On-Nara BPS system มีการใชงานอยางแพรหลายโดย
หนวยงานภาครัฐจากสวนกลางท้ังหมด หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ินท้ังหมด และ
หนวยงานภาครัฐระดับชุมชนบางสวน 

o ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลงานบริหาร (administration information sharing) ถือเปน
สวนสําคัญสําหรับ G2G เพราะสงผลดีตอประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐและการ
ใหบริการยื่นคํารองออนไลน ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญตอระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล
งานบริหารตั้งแตระยะ Full Promotion Stage สงผลใหการแลกเปลี่ยนขอมูลงานบริหาร
เพ่ิมข้ึนจากขอมูล 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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รูปภาพท่ี 2.2: แผนภาพกรอบแนวคิดของการแลกเปล่ียนขอมูลงานบริหาร  
(Conceptual Diagram of the Administrative Information Sharing)   

 
ที่มา: The Korean Association for Policy Studies (2012) 

 

• ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีการสราง computing centers ของรัฐบาลท่ี Daejeon and Gwangju 
สําหรับจัดการและปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพราะกอนหนานี้แตละ
กระทรวงจะบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองแยกกัน สงผลให system errors ตอเดือน
ลดลงจาก 28.5 ครั้ง ในป 2006 เหลือ 11.5 ครั้ง ในป 2009 แมวาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรจะมาก
ข้ึนจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสก็ตาม 
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• ดานเวทีระหวางประเทศ อันดับของเกาหลีใตใน UN e-Government Readiness Index เพ่ิมข้ึน
จากอันดับท่ี 15 ในป 2001 เปนอันดับตนๆ ในป 2010 เพราะการดําเนินนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง และไดอันดับท่ี 1 ใน UN e-Participation Index ในป 2010  

• ขอจํากัด เกาหลีใตในระยะนี้เผชิญขอจํากัดดานการผสานทักษะดานเทคนิคข้ันสูง และโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีแข็งแกรงเขากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะเม่ือเกาหลีใตกําลังอยูในข้ันตอนการ
ประยุกตใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับธรรมาภิบาลระดับชาติ (national governance) ใหมีความเปน
ประชาธิปไตยและสมเหตุสมผล นอกเหนือจากการใหขอมูลงานบริหารและรับฟงความคิดเห็น 

 
 

 
ที่มา: Minister of the Interior and Safety (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Box 3: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหารในระดับทองถิ่น 
  
 ในป 1995 เกาหลีใตมีการใหอิสระแกรัฐบาลทองถ่ินอยางเต็มท่ี โดยหลังจากการเลือกตั้งในระดับ
รัฐบาลทองถ่ินครั้งท่ี 4 รัฐบาลทองถ่ินตางก็ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือ
ยกระดับบริการของตน ทําใหเกิดปญหาการลงทุนท่ีซํ้าซอนในระบบงานบริหารเดียวกัน และชองวางการ
พัฒนาดานสารสนเทศระหวางทองถ่ินท่ีมีสถานะภาพการเงินแตกตางกัน ซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญท่ีทําให
เกิดความไมเสมอภาคในการใชบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส 
 เพ่ือแกปญหาดังกลาว ในป 1997 รัฐบาลเกาหลีใตจึงจัดทํา “Implementation Plan to 
Promote Local Informatization of Municipalities (1997~2000)” จากนั้น ในป  1998 ได เริ่ม
โครงการสรางระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหารของรัฐบาลทองถ่ินสําหรับใหเมืองตาง ๆ ท่ัวประเทศใช
รวมกัน รวมถึงพัฒนาและจัดสรรระบบมาตรฐานสําหรับโครงการงานบริหารตาง ๆ ตอมาในป 2002 ได
ใหบริการออกเอกสารการรับรองแกประชาชนผานทางอินเทอรเน็ต และติดตั้งตูบริการอเนกประสงค 
(Kiosks) ในพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือใชออกแบบฟอรมทางการ (official forms)  
 นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํามาตรฐานของโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง hardware 
และ software เพ่ือใหรัฐบาลทองถ่ินท้ังหมดสามารถใชงานระบบสารสนเทศภายใตระบบเดียวกันได โดย
การดําเนินโครงการยกระดับระบบสารสนเทศงานบริหารออนไลนของรัฐบาลทองถ่ิน และขยายโครงการ
ไปท่ัวประเทศในชวงป 2005-2007 สงผลใหรัฐบาลทองถ่ินท้ังหมดสามารถใชงานระบบงานบริหารท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันและสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินโดยไมตองลงทุน
ซํ้าซอน 
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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 รัฐบาลเกาหลีใตเนนไปท่ี Government 3.0 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการเปนรัฐบาลท่ี
โปรงใสและมีความสามารถเพียงพอ ดวยการเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลสาธารณะกับประชาชน และ
สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือกระบวนการทํางานของรัฐบาลผานการรวมมือและการสื่อสารระหวางกระทรวง 
รวมถึงการเปนรัฐบาลท่ีเนนการบริการดวยการใหบริการท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน (customized 
services) เ พ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในป 2014 รัฐบาลจึงจัดตั้ง Government 3.0 Promotion 
Committee และจัดทํา Government 3.0 Development Plan  
 
การใหบริการท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน 
 ในชวง Government 3.0 รัฐบาลเนนไปท่ีความเขาใจวาอะไรเปนบริการท่ีประชาชนตองการ การลด
อุปสรรคระหวางกระทรวง และการจัดหาบริการท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน จากนั้น ในป 2015 
บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับวงจรชีวิตของประชาชนถูกขยายออกไปเปน 10 ดาน อาทิ การเกิด การแตงงาน การ
ตาย เด็กทารก การศึกษา การจางงาน อสังหาริมทรัพย เปนตน และดวยการบูรณาการงานของหลายๆ 
กระทรวงเขาดวยกัน สงผลใหประชาชนสามารถรับบริการท้ังหมดผานทางเว็บไซตเดียวและไดรับการบริการ
ในทันที 
 จากนั้น ในป 2016 รัฐบาลรวมเว็บไซตของรัฐบาลและเว็บไซตสําหรับใหบริการยื่นคํารอง 
(minwon.go.kr) เขาดวยกันเพ่ือวางรากฐานสําหรับแพลตฟอรมบูรณาการท่ีรวมทุกอยางสําหรับบริการไวใน
เว็บไซตเดียว นํามาซ่ึงบริการ “Government24” ซ่ึงนําบริการสาธารณะทุกประเภทท่ีกระทรวงตางๆ 
ดําเนินการแยกกันมารวมไวดวยกัน เพ่ือใหบริการท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนแตละคน และเปลี่ยนระบบจาก
การใหบริการเม่ือรองขอ เปนระบบท่ีเสนอบริการท่ีจําเปนใหประชาชนลวงหนา แมวาจะไมมีการรองขอจาก
ประชาชน 
 
การรวมมือกับสาธารณะผานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
 ในป 2013 รัฐบาลเกาหลีใตประกาศใช Act on the Promotion of the Provision and Use of 
Open Data ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ การเปดเผยขอมูลท่ีถือครองโดยหนวยงานภาครัฐท้ังหมด และดวยกฎหมาย
นี้ รัฐบาลจึงเริ่มเปดเผยขอมูลภาครัฐเพ่ือใหภาคเอกชนใชงาน โดยในป 2015 ขอมูลเปดภาครัฐนํามาเผยแพร
ในเว็บไซต www.data.go.kr โดยจํานวนการเรียกดูขอมูลเพ่ิมข้ึน 3 เทา จํานวนการนําขอมูลเปดไปใชเพ่ิมข้ึน 
56 เทา จํานวนบริการใหมท่ีพัฒนามาจากการใชขอมูลเปดเพ่ิมข้ึน 16 เทา จากป 2013 นอกจากนี้ ภาคเอกชน
ยังไดพัฒนาบริการท่ีสรางสรรคและหลากหลายโดยอาศัยขอมูลเปดเหลานี้ 
 
การประยุกตใชเทคโนโลยีข้ันสูงกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
Internet of Things (IoT) 

• ป 2009 ประกาศ Master Plan to Establish a Foundation for IoT ซ่ึงมีเปาหมาย คือ สราง
พ้ืนฐานสําหรับการใชงานบริการอัจฉริยะท่ีปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยมีพ้ืนฐานจากการสื่อสาร
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ระหวางคนกับเครื่องจักร (human-to-machine communication) และการสื่อสารระหว าง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร (machine-to-machine communication) โดยเนนไปท่ีการกําหนด
มาตรฐานเทคโนโลยี และการปรับปรุงกฎหมายสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหวาง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร 

• ป 2015 ประกาศกลยุทธในการขยายการใชงานเทคโนโลยี IoT ในภาครัฐ 7 สาขา ไดแก 1) เกษตร 
ปศุสัตว ประมง และอาหาร 2) โรงงานการผลิต 3) คมนาคมและโลจิสติกส 4) บริการสุขภาพและยา 
5) การศึกษาและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 6) พลังงานและสิ่งแวดลอม 7) เมืองอัจฉริยะและบาน
อัจฉริยะ 

 
Cloud computing 

• ป  2009 ประกาศ  Master Plan for Vitalizing Cloud Computing ซ่ึ ง มี เป าหมาย คือ  เริ่ ม ใช
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งเพ่ือลดตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• ป 2015 ประกาศใช Act on the Development of Cloud Computing and Protection of its 
Users เพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งกับบริการภาครัฐ และจัดทํา First Master plan 
for Cloud Computing Development (2016-2018) เพ่ือเพ่ิมการใชงานคลาวดคอมพิวติ้ ง ใน
ภาครัฐและเอกชน  

• ป 2016 จัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานคลาวดคอมพิวติ้งอยางเปนทางการ รวมถึงสราง cloud 
repository เพ่ือใหผูใชเขาถึงขอมูลงานบริหารไดอยางอิสระ และเปลี่ยนระบบ e-approval ใหอยูบน
คลาวด นอกจากนี้ยังเปลี่ยนบริการ National Computing and Information Service ใหอยูบน
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 ดําเนินโครงการ “Project to Establish Common Infrastructure for the Use of Big 
Data and Launch a Pilot Project.” ประกอบดวย การจัดเก็บและรวบรวม Big Data โดยเฉพาะ
การสรางระบบการจัดเก็บขอมูลปริมาณมากเพ่ือใหผูใชหลายคนสามารถเขาถึงขอมูลไดหลากหลาย
ประเภท นอกจากนี้ การเก็บขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนท่ีเพ่ิมข้ึน และขอมูลจากการวิเคราะหทาง
สถิติอยางงายท่ีสามารถนํามาใชไดทันที และจากการใชโครงสรางพ้ืนฐาน Big Data รวมกัน สงผลให
หนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและทองถ่ินสามารถวิเคราะหประเด็นทางสังคม เชน ความยากจน เปน
ตน ไดตลอดเวลา รวมท้ัง โครงการนํารองทําใหเกิดบริการท่ีตองอาศัยการวิเคราะห เชน การ
คาดการณอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะ เปนตน 

 
Mobile Government Services 

• ป  2010 ดํ า เ นิ น แผน  Master Plan for Mobile Government for the Realization of an 
Advanced Administrative State เพ่ือตอบสนองความตองการในการบริการภาครัฐแบบไรสาย 
และปรับปรุงการติดตอสื่อสารกับประชาชน  
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• ป  2011 จัดทํา  Mid-to-Long-Term Promotion Plan for Mobile Government Service ซ่ึ ง มี
วัตถุประสงคเพ่ือการเปนรัฐบาลอัจฉริยะท่ีดีท่ีสุดในโลก ดวยการประกาศ 917 บริการท่ีสามารถทํา
เปนบริการแบบไรสาย และสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อสารไรสาย (mobile infrastructure) 
สําหรับใหหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลางและทองถ่ินใชงานรวมกันสําหรับใหบริการภาครัฐแบบไรสาย 
โดยโครงสรางพ้ืนฐานท่ีใชงานรวมกันนี้สามารถแกไขปญหาความปลอดภัยได 

• แผนขางตนสงผลใหกระทรวงตาง ๆ จัดทําบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
อยางไรก็ตาม จากการท่ีกระทรวงตาง ๆ แขงขันกันพัฒนาบริการแบบไรสาย สงผลใหมีบริการ
มากมายท่ีไมมีผูใชบริการหรือซํ้าซอนกับบริการอ่ืนท่ีใหบริการโดยภาคเอกชน ดังนั้น ในป 2014 
รัฐบาลจึงดําเนินการสํารวจและยกเลิกบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไมมีผูใชบริการหรือไมมีการ
จัดการเปนเวลานานจํานวน 642 แอปพลิเคชัน 

 
Master Plan for e-Government 2020 (2016 to 2020) 
 จัดทําป 2016 
จุดเดน 

• มีทิศทางการพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน AI, IoT, Cloud Computing, Big Data, 
mobile เปนตน เปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงานของรัฐบาล 

• เปลี่ยนการบริการภาครัฐท่ีมีอยูเดิมใหบูรณาการกันมากข้ึน และใหเปนบริการท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประชาชนแตละคน 

• มีสวนในการพัฒนาสังคม โดยอาศัยการปฏิรูปรัฐบาล และอาศัย Ecosystem ใหมท่ีรัฐบาล ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชนสามารถรวมมือกันได 

เปาหมาย 

• จัดหาบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  

• สรางงานบริหารอัจฉริยะท่ีอาศัยขอมูลเปนฐาน  

• ริเริ่ม “digital new deal” ท่ียั่งยืน  
กลยุทธ 

• ออกแบบบริการภาครัฐใหม 

• สรางงานบริหารเพ่ือการพยากรณอัจฉริยะ  

• สราง ecosystem สําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถอยูรวมกับภาคอุตสาหกรรมได  

• ขยายโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความนาเชื่อถือและเหมาะกับอนาคต  

• เปนผูนําดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับโลก  
Action Plan for e-Government 2020 

• ประกอบดวย 12 major initiatives และ 30 core projects  
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Top 5 Strategies 12 Major Initiatives 30 Core Projects 
Re-designing of 
government services 

1. Implementation of the “All- 
Digital” civil administration 
services 
2. Establishment of the mobile-
ready e-Government services 
3. Implementation of the on-
demand public services based 
on intelligent information (aka 
Me Gov.) 
4. Building of the Open DIYard 
of the people 

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 next-
generation 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 public-
private 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 12 Major Initiatives 30 Core Projects 
Achieving cognition 
and prediction-
based intelligent 
administration 

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

10. Construction of a query-
response 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 e-
Government 
ecosystem that co-
exists with industries 

8. Development and spreading 
of new e-Government services 
based on intelligent information 

18. expansion and discovery of 
u-service model 
19. Promotion of ICT-based 
public services 
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Top 5 Strategies 12 Major Initiatives 30 Core Projects 
Expanding trust-
based & future-
oriented 
infrastructure 

9. Strengthening of the 
preemptive information security 
10. Strengthening of the cloud-
based administrative 
information infrastructure 
11. Expansion of the 
implementation of scientific 
social safety network 

20. Construction of an 
intelligent-based machine 
learning security system 
21. Establishment of an e-
Government 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 

Taking the lead in 
global e-
Government order 

12. Expansion of the e-
Government overseas export 
and international cooperation 

29. Establishment of the project 
supporting the e-Government 
overseas expansion 
30. Expansion of the e-
Government Support Centers by 
region 
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2.6 สรุปเสนทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต 
 

 
ที่มา: จากการประมวล 
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บทท่ี 3. ขอสังเกตจากการวิจัยและบทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
3.1 ขอสังเกตจากการวิจัย (กรณีประเทศเกาหลีใต) 

• แผนการดําเนินงานของประเทศเกาหลีใต จะกําหนดโครงการและผลลัพธท่ีชัดเจน ทําใหวัด
ความสําเร็จและระบุสิ่งท่ีตองดําเนินการตอได นอกจากนี้ ยังมีนําบทเรียนจากแผนเดิม มาวางแผน
ปรับปรุงในแผนใหม เพ่ือใหเรื่องท่ีเปนอุปสรรค หรือยังทําไมสําเร็จ ไดรับการแกไขหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผล อีกท้ังทําใหแผนการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง 

• ประเทศเกาหลีใต แตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพียงชุดเดียว ข้ึนตรงตอ
ประธานาธิบดี ซ่ึงมีหนาท่ีในการวางแผนและสงผานนโยบายไปยังคณะทํางานยอยซ่ึงมีภาคเอกชน
รวมอยูดวย เพ่ือขับเคลื่อนแผนลงสูการปฏิบัติ ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไมกระจัด
กระจาย และมีทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังนี้ คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล จะมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางตามแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการในขณะนั้น 
แตยังคงข้ึนตรงตอประธานาธิบดี  

• ประเทศเกาหลีใต มีการออกกฎหมายท่ีสงเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเฉพาะ และยังยกเลิก
กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกวา 700 ฉบับ 

• ประเทศเกาหลีใต ใชกลไกความรวมมือกับภาคเอกชนท้ังในเชิงนโยบาย (รวมเปนคณะทํางาน) และ
ดานการลงทุน (มีการรวมลงทุนแบบ PPP) 

 
3.2 บทเรยีนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

Karippacheril, Tina George, Soonhee Kim, Robert P. Beschel Jr., and Changyong Choi, 
editors (2016) ไดสรุปบทเรียนจากเกาหลีใตในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
บทเรียนสําหรับประเทศท่ีเริ่มตนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
1. การสนับสนุนในระยะยาวจากผูนําประเทศ ประเทศกําลังพัฒนาตองการการสนับสนุนในการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระยะยาวจากผูนําระดับสูงของประเทศ โดยใหถือเปนสิ่งท่ีตองทําเรงดวนของประเทศ 
 ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ การสนับสนุนจากผูนําประเทศท่ียั่งยืนและตอเนื่องแมมีการเปลี่ยน
รัฐบาล โดยหนึ่งในขอกังวลสําหรับการปฏิรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ การสนับสนุนท่ีตอเนื่องจากทาง
การเมือง โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาล  
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย ใหการปฏิรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนา
ประเทศ และตองไดรับการสนับสนุนดานกฎหมาย โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะสรางประโยชนไดมากเม่ือมี
การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศเปนระยะเวลาหลายป อีกท้ัง การออกกฎหมายท่ีสนับสนุนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสจะชวยทําใหม่ันใจวาการสนับสนุนจะตอเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบท่ีแกไขปญหา
ตาง ๆ เชน การท่ีหนวยงานตอตานการเปลี่ยนแปลงและการรับเอาระบบไอทีใหมๆ การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหเพียงพอสําหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อาทิ high-speed broadband ท้ังประเทศโดยเฉพาะในชนบทและ
พ้ืนท่ีหางไกล เปนตน 
 
2. การพัฒนาทักษะไฮบริด (Hybrid Skills) ใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ประเทศกําลังพัฒนาตองการ
บุคลากรท่ีมีทักษะไฮบริด กลาวคือ มีทักษะท้ังดานของสวนงานและดานเทคนิค เพ่ือใหสามารถริเริ่มโครงการ
รัฐบาลดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ เนื่องจากโครงการของรัฐบาลบางสวนท่ีเก่ียวของกับ ICT ตองประสบ
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ความลมเหลวเพราะการใชเวลาและงบประมาณเกินกวาท่ีตั้งไว ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคลากรท่ีบริหารโครงการไม
มีความรูในการจัดการโครงการเก่ียวกับ ICT สงผลใหการตัดสินใจเปนไปในทางการเมือง จึงทําใหโครงการ
ประสบความลมเหลว และสูญเสียทรัพยากรของภาครัฐ หรือก็คือ พนักงาน IT ซ่ึงเปนผูพัฒนาแอปพลิเคชัน 
และพนักงานของรัฐ ผูจัดการโครงการ และนักการเมือง ซ่ึงเปนเจาของหรือผูใชงานแอปพลิเคชัน สวนใหญมี
บทบาทหนาท่ีแยกจากกัน สงผลใหเกิดชองวางระหวางสิ่งท่ีออกแบบกับสิ่งท่ีสงมอบ เพ่ือแกไขปญหานี้ จึงตอง
พัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะไฮบริด ซ่ึงจะมีความรูท้ังเรื่องระบบ IT และความรูเฉพาะของสวนงาน เพ่ือลดชองวาง
ระหวางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน IT กับผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสวนงาน 
 เกาหลีใตไดนําแนวคิดนี้มาใชเนื่องจากเห็นวาหากตองการประสบความสําเร็จในรัฐบาลดิจิทัล ตอง
พัฒนาผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคข้ันสูงในบุคลากรภาครัฐ โดยมีบุคลากรภาครัฐจํานวนมากใหความสนใจดวยการ
ไปเรียนในสาขาเทคนิคข้ันสูงในตางประเทศ รวมถึงมีการเคลื่อนยายบุคลากรและมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรท่ีมี
ทักษะดาน IT ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  

ตัวอยางโครงการท่ีประสบความสําเร็จจากเทคนิคบุคลากรทักษะไฮบริด คือ โครงการ Tax 
Information Systems ท่ีตอนแรกผูเชี่ยวชาญดาน IT และบุคลากรท่ีทํางานดานภาษีขาดความเขาใจในทักษะ
และความรูของอีกฝาย เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จึงไดใหผูเชี่ยวชาญดาน IT ยายไปอยูในสวนงานดานภาษี 
และใหการอบรมดาน IT แกบุคลากรท่ีทํางานดานภาษี รวมถึงใหมีบุคลากรดาน IT ผู เชี่ยวชาญดาน
คอมพิวเตอร นักจัดการคอมพิวเตอร อยูประจําท่ีสํานักงานใหญ สํานักงานภูมิภาค และสํานักงานทองถ่ิน  

นอกจากนี้ เพ่ือใหมีทักษะดานเทคนิคท่ีเพียงพอตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เกาหลีใตได
ดําเนินกลยุทธ คือ 

1) การอบรมแกบุคลากรภาครัฐ โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะไฮบริด คือ มีทักษะท้ังดานของ
สวนงานและดาน ICT เพ่ือใหสามารถออกแบบและปฏิบัติตามกลยุทธดาน ICT สําหรับรัฐบาลท่ีซับซอนได 

2) การใหความรูดานดิจิทัลแกประชาชน เกาหลีใตไดลงทุนเปนจํานวนมากในการใหความรูดานดิจิทัล
แกประชาชนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชบริการดิจิทัลท่ีภาครัฐพัฒนาข้ึน ประมาณการวาประชาชนจํานวน 10 
ลานคนไดรับความรูดาน IT จากโปรแกรมอบรมดาน IT ของรัฐบาลในชวงป 1990-2009 

3) การรวมมือกับภาคเอกชน เกาหลีใตยกระดับความสามารถดาน IT ผานโครงสรางไฮบริด เชน 
คณะทํางานท่ีมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงรวมมือกันออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ีสําคัญ ผลจาก
การรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสงผลใหรัฐบาลมีความสามารถมากข้ึนในการดําเนินโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และภาคเอกชนในเกาหลีใตก็เขมแข็งมากข้ึนในดาน ICT  

กลยุทธดังกลาวสะทอนวาเกาหลีใตใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษยท่ี
นําไปสูการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ท้ังผลกระทบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอภาคเอกชนท่ีเปนผู
ใหบริการ และผลกระทบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอภาครัฐบาลและภาคประชาชนท่ีเปนผูใชบริการ  

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สมรรถนะดาน IT ในภาครัฐ ภาครัฐประสบปญหาบุคลากรใน
ภาครัฐไมสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะโครงสรางเงินเดือนไมดึงดูดใหผูมีความรูมาเขา
ทํางานภาครัฐ เกาหลีใตแกไขปญหานี้ดวยการสรางทีมท่ีมีผูเชี่ยวชาญในสวนงานท่ีมีความรูทางดาน ICT และ
ผูเชี่ยวชาญทางดาน ICT ท่ีมีความรูเก่ียวกับสวนงาน ทําใหสามารถทํางานรวมกันได  

ขอเสนอแนะดานนโยบาย พัฒนาทักษะและความรูไฮบริดในภาครัฐ และใหความรูดานดิจิทัลแก
ประชาชน ประเทศท่ีกําลังวางโครงสรางพ้ืนฐาน ควรอบรมและใหความรูดาน IT แกบุคลากรท่ัวไปและ
ผูเชี่ยวชาญในสวนงาน และจางบุคลากรท่ีมีทักษะไฮบริดเม่ือจําเปน ประเทศท่ีกําลังเริ่มพัฒนาบริการดิจิทัล
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พ้ืนฐาน ควรอบรมความรูดาน IT ท่ีเฉพาะดาน แกบุคลากรท่ีเก่ียวของกับบริการดิจิทัล รวมถึงการใหความรู
ดานดิจิทัลแกประชาชนผูใชบริการ 
 
3. ลําดับการพัฒนาบริการและโครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศกําลังพัฒนาตองใหความสําคัญตอลําดับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน พรอมท้ังการสรางมาตรฐานท่ีใชรวมกัน (common standards) สําหรับหนวยงานรัฐบาล
ในการสรางระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 เกาหลีใตจัดลําดับการพัฒนาโดยเริ่มจากการสรางเครือขาย (Network) จากนั้นจึงพัฒนาฐานขอมูล 
(database) โดยเริ่มจากการนําขอมูล 6 ประเภทมาทําใหอยูในรูปแบบดิจิทัล ไดแก 1) ทะเบียนราษฎร 
(resident registration) 2) อสังหาริมทรัพย (real estate) 3) ยานยนต (automobile) 4) การจางงาน 
(employment) 5) พิธีการศุลกากร (customs) 6) ขอมูลสถิติ (economic statistics) ตอมาไดใหความสําคัญ
กับกระบวนการ (process) ดวยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการตาง ๆ เขาดวยกัน เพราะกอนหนา
นี้กระบวนการตางๆ ยังไมเชื่อมโยงกันและมีความซํ้าซอนระหวางกระทรวงและหนวยงาน จากนั้นจึงเปนการ
ใชประโยชนแบบบูรณาการ (integrated applications) พรอมท้ังการสรางมาตรฐานท่ีใชรวมกันสําหรับ
หนวยงานรัฐบาล (government standards) ดวยการใช 1) Enterprise Architecture หรือ สถาปตยกรรม
องคกร 2) open-source framework 3) common data infrastructure  
 เม่ือเกาหลีใตเริ่มพัฒนาระบบ IT ในชวงป 1980 ยังไมมีเอกชนรายใดสนใจลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 
Nationwide high-speed broadband network รั ฐบ าล เกาหลี ใ ต จึ ง ว า ง ร ากฐ าน ให ก า รล ง ทุน ใน  
broadband network ดวยการประกาศโครงการท่ีจะสงมอบบริการสําหรับประชาชน ภาคเอกชน และ 
back-offices ของหนวยงานภาครัฐ สงผลใหเอกชนหันมาลงทุนใน broadband network เพ่ือสนับสนุน
บริการดังกลาว จากนั้น เม่ือสรางโครงสรางพ้ืนฐาน high-speed network ขนาดใหญเสร็จในชวงป 2000 
การใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสออนไลนก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหตองมีการจัดทํา common 
standards และการเปนรัฐบาลบูรณาการ (whole-of-government) เพ่ือแกไขปญหาการลงทุนท่ีซํ้าซอน  

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ การจัดลําดับการพัฒนาบริการประชาชนท่ีเหมาะสมจะชวยใหเกิด
อุปสงคสําหรับการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย จากประสบการณของเกาหลีใตในการจัดลําดับการพัฒนาบริการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะดานนโยบาย ดังนี้ 1) จัดทําแผนท่ีนําทางดานเทคโนโลยีท่ี
ระบุโครงสรางพ้ืนฐานและบริการอยางชัดเจน โดยเลือกและจัดลําดับตามบริการท่ีจะกระตุนใหเกิดอุปสงค 
พรอมท้ังระบุวาจะสรางเม่ือไหรและอยางไร 2) การพัฒนา Front- and Back-end สําหรับใหบริการแบบท่ีมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง ดวยการใหความสําคัญตอการลดเวลาและลดคาใชจายของประชาชนเพ่ือเพ่ิมอัตรา
การใชบริการ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนกอนการออกแบบบริการ และใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใน
การเก็บขอมูล แจงเตือนและติดตามขอเสนอแนะจากประชาชน 3) ออกแบบกระบวนการการใหบริการอีกครั้ง
โดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง ออกแบบกระบวนการอีกครั้งเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน และให
ประชาชนมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหประชาชนไมตองไปติดตอหลายหนวยงานเพ่ือรับ
บริการ โดยมีเปาหมาย คือ หนวยงานภาครัฐทํางานรวมกันเพ่ือใหบริการประชาชนผานชองทางท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับบริการนั้น ๆ อาทิ ออนไลน เคานเตอรบริการประชาชน เปนตน 
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บทเรียนสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
1. การใหอํานาจแกหนวยงานทองถิ่นเพ่ือพัฒนารัฐบาลท่ีเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และเพ่ิมการ
ปฏิสัมพันธระหวางพนักงานในทองถ่ินกับประชาชน เพ่ือใหเขาใจความตองการของประชาชนมากข้ึน  
 การท่ีจะใหรัฐบาลทองถ่ินสรางสรรคบริการสําหรับประชาชน ตองเริ่มดวยการเพ่ิมแรงจูงใจของ
พนักงานในทองถ่ิน ซ่ึงในตอนแรกพนักงานจะมีแรงจูงใจเปนลบเพราะการทําทุกอยางใหเปนระบบ
คอมพิวเตอรจะเปนการเพ่ิมภาระงานใหแกพนักงานเนื่องจากตองทํา 2 ระบบควบคูกันไป กลาวคือ ท้ังระบบ
ปกติและระบบคอมพิวเตอร 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน การสรางสรรคบริการท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนใหแกประชาชน 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย สงเสริมใหรัฐบาลทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการสงมอบบริการแก
ประชาชน ใหอํานาจแกรัฐบาลทองถ่ินในการทําใหบริการเปน “digital by default และสรางวัฒนธรรมท่ีเนน
การบริการเปนหลัก 
 
2. การสรางรัฐบาลบูรณาการดวยการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) ท่ีใชสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท้ังหมด ประเทศท่ีกําลังพัฒนาไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะประสบปญหาสําคัญ คือ การท่ี
ระบบ บริการ กระบวนการ ฐานขอมูล เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนมาไม
สามารถทํางานรวมกันได  
 เม่ือเกาหลีใตเริ่มดําเนินการรัฐบาลดิจิทัล (e-Government initiatives) ในปชวง 2000 เปนผลทําให
หนวยงานภาครัฐตางพัฒนาระบบท่ีไมสามารถเชื่อมโยงกันได และไมสามารถทํางานรวมกันได และบางระบบก็
ซํ้าซอนกัน รัฐบาลเกาหลีใตจึงอาศัยกฎหมายในการประกาศกรอบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 
Architecture framework) ระดับชาติ เพ่ือบูรณาการกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานเขาดวยกัน ลด
การพัฒนาซอฟทแวรท่ีซํ้าซอน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนกระบวนการ ขอมูล ฮารดแวร ซอฟทแวร ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ 
 กรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับชาติท่ีมีกฎหมายสนับสนุนจึงถือเปนสวนสําคัญท่ีทําใหรัฐบาล
เกาหลีใตสามารถบูรณาการบริการตาง ๆ เขาดวยกันได โดยเกาหลีใตใช EA ชวยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ICT ภาครัฐ ตรวจสอบความซํ้าซอนในการลงทุนภาครัฐ และเพ่ิมการทํางานรวมกันของหนวยงาน 
สรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมกระบวนการทํางานรวมกันของหนวยงาน สงผลให
สามารถพัฒนาบริการสาธารณะท่ีสงมอบตอประชาชน  
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) และการใช open source 
framework และการใช open source ซอฟทแวร ซ่ึงทําใหสามารถลดตนทุนและเวลาในการพัฒนาและ
บํารุงรักษา 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ การประกาศกรอบสถาปตยกรรมองคกร (EA) ระดับชาติท่ีมี
กฎหมายสนับสนุน และการพัฒนามาตรฐานรวมท่ีใชสําหรับหนวยงานภาครัฐท้ังหมด  

ขอเสนอแนะดานนโยบาย บูรณาการระบบของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานทองถ่ิน เนนการ
ทํางานรวมกัน กําจัดการลงทุนท่ีซํ้าซอน เพ่ือยกระดับการสงมอบบริการ  
 
3. ความรวมมือกับภาคเอกชน โดยความรวมมือกับภาคเอกชนจะมีสวนสําคัญในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส โดยหนึ่งในกลยุทธท่ีเกาหลีใตใช คือ ใชการพัฒนาและดําเนินโครงการ IT ของรัฐบาลในการ
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สรางงานในอุตสาหกรรม ICT ในภาคเอกชน พรอมท้ังการอบรมดาน IT ใหแกขาราชการและพนักงานเอกชน 
โดยการอบรมจัดทําโดยภาคเอกชน 
 การใช public–private partnerships (PPPs) ในเกาหลีใต เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
เกาหลีใต โดยรัฐบาลทํางานกับภาคเอกชนอยางใกลชิดในการพัฒนาเทคโนโลยีในตนทุนท่ีลดลง ดึงดูดการ
ลงทุนมายังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีจําเปนตอการพัฒนาบริการใหแกประชาชน อีกท้ังยังสรางการจาง
งานในอุตสาหกรรม ICT  

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ ความรวมมือท่ีแข็งแกรงกับภาคเอกชน อาทิ การใช PPPs ในการ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานรวม (Common Standards) 

ขอเสนอแนะดานนโยบาย การนําเทคโนโลยีท่ีสําคัญ รวมถึงทักษะและบริการจากภาคเอกชนมาสู
ภาครัฐ อาทิ การใช PPPs ในการสงผานทักษะมายังภาครัฐ 
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