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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๒.

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการ
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญตัดิงักลา่วไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึ้นคณะหนึง่ มจี�านวน ๑๗ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการ 
วสิามญัฯ พจิารณาร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจบุนัร่างพระราชบัญญติัฉบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ   

ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและ	
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

เหตุผล
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจ

ของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ และโดยที่

รา่งพระราชบัญญัติการบริหารงาน	
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	....
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยให้มีการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�า
บริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน สมควรให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน�าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท�างาน และข้อมูล 
เชือ่มโยงกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัอย่างมัน่คงปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ เปิดเผย และโปร่งใส 
รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐได้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้		  
  “ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน�าสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึง หรือ

สัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดระบบการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐส�าหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง 

	 	 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล  
หรือบุคคล ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงานของรัฐไม่ว่าการใด ๆ 

	 	 “แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า แผนการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  “คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดิจทัิล” หมายความว่า คณะกรรมการการบรหิารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

  “กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า กรรมการการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๑๘)
     ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎ

กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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	 ๓)	 การบริหารงานและจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล  
(ร่างมาตรา ๔ วรรคแรก)

  เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างาน ให้มีความสอดคล้องกัน
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และอ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและ 
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

	 ๔)	 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ร่างมาตรา ๔ วรรคสอง) 

  ในการด�าเนินการดังกล่าว อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
	 	 (๔.๑) การน�าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของ 

หน่วยงานของรัฐทกุแห่ง เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพและให้มกีารใช้ระบบดจิิทัลอย่างคุม้ค่าและเต็มศักยภาพ 
  (๔.๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพ่ือสร้าง  

และพฒันากระบวนการท�างานของหน่วยงานของรัฐให้มคีวามสอดคล้องและเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนั 
มีการบูรณาการและสามารถท�างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ 

	 	 (๔.๓) การสร้างระบบความม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทลัและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ 
น่าเชื่อถือ 

	 	 (๔.๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าและ 
ครอบครองผ่านช่องทางระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ 
และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ 

	 	 (๔.๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย 
งบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความคุ้มค่าในการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล

	 ๕)	 แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๕)
  ก�าหนดให้มแีผนพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัเพือ่ก�าหนดกรอบและทศิทางการบรหิารงาน 

ภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ  
มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกนัระหว่างหน่วยงานของรฐั และมกีรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนนิงาน
ของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล อาจก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันจัดท�า

07_73-81 ��������������������.indd   75 7/3/2562 BE   9:28 AM



ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....

76จุ ล นิิ ติ

ระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และก�าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่
ศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐัไว้ด้วยได้ อย่างไรกต็าม เมือ่มกีารประกาศใช้แผนพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดท�าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ 
แผนงานของหน่วยงานของรฐัให้สอดคล้องกับแผนพฒันาระบบรฐับาลดิจิทลั พร้อมทัง้ส่งแผนปฏิบตักิาร 
หรือแผนงานดังกล่าวให้ส�านักงานทราบด้วย

	 ๖)	 คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๖)
  ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
  (๖.๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
  (๖.๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นกรรมการ 

  (๖.๓) กรรมการอื่นจ�านวน ๕ คน ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวมอบหมายคณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ 
โดยให้ผูอ้�านวยการส�านกังานท�าหน้าทีก่รรมการและเลขานกุาร และอาจแต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิาน ในส�านกังาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 

  ทั้งนี้ กรรมการตาม (๖.๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่   
ในคณะกรรมการทีต่นได้รับมอบหมาย รวมถงึให้พ้นจากการเป็นกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัด้วย 
ในกรณทีีมี่เหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  อันท�าให้ไม่มกีรรมการตาม (๖.๑) (๖.๒) หรอื (๖.๓) ในต�าแหน่งใด 
ให้คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลัประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู ่เว้นแต่มกีรรมการ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด ในกรณีท่ี 
คณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดิจทิลัยงัมไิด้ก�าหนดเกีย่วกับการประชมุในเรือ่งใด ให้น�าบทบญัญตัว่ิาด้วย 
คณะกรรมการท่ีมีอ�านาจพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม

	 ๗)	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๗)
  ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๗.๑) จัดท�าแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
	 	 (๗.๒) จัดท�ามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) และตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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  (๗.๓) ก�าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาศักยภาพบคุลากรภาครฐัเพือ่ประโยชน์ 
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

	 	 (๗.๔) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจัดให้มหีรอืปรบัปรุงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) 

	 	 (๗.๕) ให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามแผน
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๗.๖) ก�ากบัและติดตามให้หน่วยงานของรฐัมกีารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพฒันา
ระบบรฐับาลดจิทิลั รวมทัง้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้มกีารด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 
และโครงการในแผนดังกล่าว 

  (๗.๗) ก�ากบัและติดตามการด�าเนินงานของศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาต ิและ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

  (๗.๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗.๙) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย หรอืตามทีม่ ี

กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติข้างต้น คณะกรรมการพัฒนา

ระบบรัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตาม (๗.๑) และการ
ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม (๗.๒) และระเบียบหรือประกาศตาม (๗.๘) เมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ๘)	 ค่าตอบแทนกรรมการ	อนุกรรมการ	และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๘)
  ก�าหนดให้ประธานกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล

ดจิทิลั หรอือนกุรรมการและบคุคลซ่ึงคณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลัแต่งตัง้ ได้รบัเบีย้ประชมุ
หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ๙)	 หน้าที่ของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน) (ร่างมาตรา ๙)
  ก�าหนดให้ส�านักงานท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอ�านวยการ สนับสนุน  

และส่งเสริมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และ 
ท�าหน้าทีอ่�านวยการและสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัมอบหมาย 
รวมทัง้รบัผดิชอบงานธรุการและวชิาการของคณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิิทลั และให้ส�านกังาน
ด�าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๙.๑) จัดท�าร่างแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด และร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๒) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
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  (๙.๒) ประสานงาน แนะน�า และให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรฐัในการด�าเนนิการ 
ให้เป็นตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม 
มาตรา ๗ (๒) และตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๙.๓) ส�ารวจ เกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ และวจัิย เพือ่จัดท�าตวัชีว้ดั ดชันี สนับสนนุ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัล

  (๙.๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล  
ตาม (๗.๑) มาตรฐานและหลักเกณฑ์ (๗.๒) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๕) เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

  (๙.๕) จัดท�าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่เชื่อมโยงไปยังการให้บริการ 
ผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 

  (๙.๖) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการให้บรกิารทางวชิาการและความรูเ้กีย่วกบัระบบดจิทิลั
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๙.๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัลก�าหนด 

  ในการด�าเนินการตาม (๙.๕) ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการให้มีการรองรับ 
การเชือ่มโยงดงักล่าวเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างสะดวก รวดเรว็
และมั่นคงปลอดภัยด้วย

			๑๐)	แนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๐)
  เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ข้อ ๔) ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑๐.๑) จัดท�าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มี 

ความสมบรูณ์ เชือ่ถอืได้ และสามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ข้อมลูดิจิทลัน้ันต้องมคีวามถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั สามารถแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงกับหน่วยงานของรฐัอ่ืนและน�าไปประมวลผลต่อไปได้ 

  (๑๐.๒) จัดท�ากระบวนการหรือการด�าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดนิ และการให้บรกิารประชาชน กระบวนการหรอืการด�าเนินงานทางดิจิทลัน้ันต้องท�างานร่วมกันได้ 
ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนด เพ่ือให้มคีวามสอดคล้อง
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ 

  (๑๐.๓)	 จัดให้มีระบบการช�าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมาย
ก�าหนด ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  
จากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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  (๑๐.๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการ
อ�านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

  (๑๐.๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการ
ดิจทิลั ของหน่วยงานของรฐั เพือ่ให้มคีวามพร้อมใช้ น่าเชือ่ถอื และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย 
ต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ 

  (๑๐.๖)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

  (๑๐.๗) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด�าเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย ปีละ 
๑ ครั้ง

  การจัดท�าหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนด ทั้งน้ี กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐจะจัดท�าข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน  
หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้จัดท�าหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกัน โดยไม่ 
จ�าต้องจัดท�าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด

   ๑๑)	 การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๑)
  เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการให้บรกิารประชาชน ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท�าและครอบครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ในกรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล 
หรือบุคคล ซ่ึงมีอ�านาจด�าเนินงานของรัฐจะด�าเนินการร้องขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานของรฐัเจ้าของข้อมูลแล้ว คณะกรรมการพฒันา ระบบรฐับาลดิจทิลั
จะก�าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

			๑๒)	หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๒)
  หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามข้อ ๑๑) ต้องดูแลรักษาข้อมูลและใช้ข้อมูลตาม

อ�านาจหน้าทีข่องตน และไม่ด�าเนนิการแก้ไข ปรบัเปลีย่น หรอืลบข้อมลู โดยท�าด้วยประการใดให้สาระ
ส�าคญัของข้อมลูดงักล่าวผดิจากความเป็นจรงิ ทัง้นี ้ต้องจัดให้มมีาตรการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท�าให้เสียหาย หรือถูกท�าลาย 
โดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

			๑๓)	การก�าหนดแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ในการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๓)

  ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ให้เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน โดยค�านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส�าคัญ 
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ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....

80จุ ล นิิ ติ

			๑๔)	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ	(ร่างมาตรา ๑๔)
  ก�าหนดให้มีศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาตใินส�านักงาน ท�าหน้าทีใ่นการประสาน

และสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง 
หน่วยงานของรฐั เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารประชาชนและการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผ่านระบบดิจิทัล และด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก�าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

  (๒) ประสานและให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรฐัในการแลกเปลีย่น และเชือ่มโยง
ข้อมลูดิจทิลัระหว่างกนั รวมทัง้ก�ากบัตดิตามให้การด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปในแนวทาง และมาตรฐาน
เดยีวกนั ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนดตามข้อ ๑๓) 

  (๓) จัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของ 
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล

			๑๕)	การเชือ่มโยงหรือแลกเปลีย่นข้อมลูส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรฐั (ร่างมาตรา ๑๕)
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่หน่วย

งานของรัฐได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหน่วยงานของ
รัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลน้ันจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ครอบครองเพื่อน�ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะและกระท�าการใด 
อันท�าให้เจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย 

			๑๖)	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ร่างมาตรา ๑๖)
  ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน�าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม  
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งน้ี มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พฒันาระบบรฐับาลดจิทิลัก�าหนด ซึง่ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล 

			๑๗)	ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อบริการประชาชน (ร่างมาตรา ๑๗)
  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการด�าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส�านักงาน ท�าหน้าที่ในการ
ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามข้อ ๑๖) และเปิดเผยแก่ประชาชน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�าหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล 
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๒81

บทสรุป
กฎหมายฉบับน้ีมีสาระส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน การจัดท�าบริการสาธารณะ และการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน  
เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบข้อมูลประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งจะช่วย 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การ
ด�าเนินการและให้บรกิารผ่านระบบดจิทิลั ทัง้นี ้โดยมรีะบบด�าเนนิการแบบบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรฐัโดยใช้เทคโนโลยดิีจิทลัอย่างมัน่คงและปลอดภยั รวมทัง้ยงัมกีารเปิดเผยข้อมลู
เปิดภาครฐัผ่านระบบดิจิทลัเพือ่ให้การใช้ประโยชน์ในข้อมลูเป็นไปอย่างคุม้ค่า อันจะส่งผลให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ลดข้ันตอน เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนจะได้รบัประโยชน์ทัง้ความสะดวกในการรับบรกิารจากภาครัฐ 
รวมถึงการที่สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ตลอดจนการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วย

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		 	 	 	 www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 	 www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี										 www.cabinet.thaigov.go.th

07_73-81 ��������������������.indd   81 7/3/2562 BE   9:28 AM




