หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานผู้ เสนอ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก
นายกรัฐมนตรี
.
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เป็นการจัดทากฎหมาย เพื่อให้ เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข. (๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่ นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และ (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริการประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) ที่กาหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับ
ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
มาตรา ๕๙ ที่กาหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัด
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกอีกด้วย
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
(๑) เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการจั ดท าข้ อมู ลในรู ปแบบดิ จิ ทั ลและขาดการเชื่ อมโยงข้ อมู ลภายใน
หน่วยงานของรัฐทีส่ ่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(๒) เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
โดยให้มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
(๓) เพื่ อยกระดับการดาเนิ นงานของหน่วยงานของรัฐไปสู่ การเป็นรัฐบาลดิ จิทัลที่ระบบการ
ทางานและข้อมูลสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐได้
(๔) เพื่อลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดเตรียมเอกสารของประชาชนหรือภาคธุรกิจ
ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

๒
(๕) เพื่อยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากรภาครัฐรองรับการดาเนินงานรัฐบาลดิจิทัลเนื่องจาก
บุคลากรที่มีความรู้และมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้ระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน
นอกจากนี้ เนื่องจากภาครัฐมีความสาคัญในฐานะองค์กรกลางขนาดใหญ่ที่เชื่อมทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้าไว้ด้วยกัน การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือของภาครัฐที่จะช่วยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รวมถึ งผลประโยชน์ ในเชิ งมู ลค่ า (Financial Benefit) ในหลายรู ป แบบแก่ ป ระชาชนและภาคธุ รกิ จ
ผู้รับบริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังช่วยลดงบประมาณของ
ภาครัฐ อันเนื่องมาจากการพัฒนากระบวนการให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
(๑) หน่วยงานของรัฐมีการจัดเก็บข้อมูลภายในที่ไม่เป็นระบบหรือมีระบบการจัดเก็บที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน ประกอบกับมาตรฐานการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกันยิ่งทาให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานทาได้ยากมากขึ้น เกิดความล่าช้า ซ้าซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ
(๒) หน่วยงานของรัฐยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ไม่ เพี ย งพอ ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาและดู แลระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของรัฐ ที่ ข าดความ
ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรภาครัฐโดยทั่วไปยังขาดความรู้
และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy) ทาให้เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒ นา
รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
ทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ปัจจุบันกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐยังมี
หลายบริการที่มีการดาเนินการหลายขั้นตอน ซึง่ ส่งผลให้การให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เกิดความล่าช้า ซึ่งการลดขั้นตอนในกระบวนงานของหน่วยงานของรัฐเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้
ระบบการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวมี
อุปสรรคในทางปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันอาจไม่เอื้อให้เกิดการลดขั้นตอนในการจัดทาบริการ
ประชาชน
(๔) หน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาการดาเนินงานให้เข้าสู่วิธีการทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท าให้ เกิ ด ความสะดวกในการท าธุ ร กิ จ (Ease of doing business) ซึ่ งจะส าเร็ จ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเอง เพื่อลดจานวนเอกสารที่ประชาชน
ต้องใช้ยื่นเป็นหลักฐานประกอบคาขอในการดาเนินการต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นาไปใช้ในการวางแผนการทางานที่ดีขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
มีทางเลือกเดียวคือการตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิรูปประเทศเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมที่ได้ผลดีที่สุด

๓
เนื่องจากการจัดทาเป็นกฎหมายจะมีสภาพบังคับและมีความยั่งยืนกว่าการดาเนินการในด้านอื่น ๆ
เพราะหลักเกณฑ์และแนวทางตามพระราชบัญญัตินี้จะครอบคลุมการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ที่ มิ ได้ อ ยู่ ในฝ่ า ยบริ ห ารเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง ไม่ อ าจกระท าได้ โ ดยการก าหนดให้ มี รู ป แบบของ
มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข. (๑) และ (๒) กาหนดให้มีการ
ปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
จัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... โดยในร่างพระราชบัญญัติจะกาหนด
หลักการใหญ่ ๓ เรื่อง คือ การจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) การแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัล (Open Government Data) โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) กาหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒ นา
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล หรื อ รายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการดาเนินการของหน่วยงานใดที่ไ ม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนจัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติกาหนด รวมทั้งกากับและ
ติดตามการดาเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(๒) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล และบริก ารในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
(Digitization) ดังนี้
(๒.๑) ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลระหว่างกันได้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงาน ในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นจัดทาข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนไว้แล้ว
(๒.๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทากระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทั ล
เพื่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการให้ บ ริ ก ารประชาชน ต้ อ งจั ด ท ากระบวนการหรื อ การ
ดาเนินงานทางดิจิทัลนั้นให้ทางานร่วมกันได้ เพื่อความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ
ด้วยกัน
(๒.๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการชาระเงินทางดิจิทัลเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
โดยสามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงินแทนหน่วยงานตนเองได้
(๒.๔) หน่ ว ยงานของรัฐ ต้ อ งมี ระบบการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ของรัฐ (Integration) ดังนี้
(๓.๑) ให้ มี ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กลางแห่ ง ชาติ เพื่ อ รองรั บ และสนั บ สนุ น การ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) มีการจัดทาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยจากจุดเดียว
(๓.๓) ให้เป็ นหน้าที่ของผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน
รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ที่จะต้องดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารราชการ ส่งข้อมูลหรือ
สาเนาเอกสารราชการทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่

๔
ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาจากหน่วยงานของรัฐที่ขอ
เอกสาร และหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าได้มีการยื่นเอกสารตาม
กฎหมายแล้ว
(๓.๔) หน่วยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
กันเพื่อนามาวิเคราะห์หรือประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายที่กาหนดเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะแล้ว และหากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตและเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลเท่าที่จาเป็น ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมายนั้น
(๔) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ด าเนิ น การเปิ ด เผยข้อ มู ล เปิ ด ภาครัฐ ในรูป แบบดิ จิ ทั ล
(Open Government Data) ดังนี้
(๔.๑) หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ
โดยจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเปิดเผยมาแสดงไว้ที่ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ แต่ไม่กระทบข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายอื่นกาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
(๔.๒) คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองหรือ
รายชื่อชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ได้โดยทันที
หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
(๕) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ วเสร็จภายในห้าปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้นทาแผนเสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
เว้น แต่ กรณี ก ารจั ด ซื้อ จั ด จ้ างภาครั ฐ หน่ ว ยงานของรัฐ ต้อ งไม่ เรียกเอกสารส าเนาบั ตรประชาชน
ทะเบี ย นบ้ าน หนั งสื อ รั บ รองนิ ติบุ ค คล บั ตรประจ าตั ว ผู้ เสี ยภาษี หนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมิได้มีข้อมูล
ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
เมื่ อ มี ก ารจั ด ท าร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล พ.ศ. .... โดยการก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ต้องมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) และต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิ ทั ล (Open Government Data) จะท าให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ มี ก ารน าเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริห ารราชการแผ่น ดินและการจัดทาบริการสาธารณะ และเกิด การบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ทาให้การดาเนินงานภาครัฐไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลที่ระบบการทางานและข้อมูลสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ
และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

๕
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
เมื่ อ มี ก ารจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล พ.ศ. .... แล้ ว จะช่ ว ยให้ ก าร
ด าเนิ น งานภาครั ฐ ไปสู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ซึ่ งเป็ น ไปตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข.(๑) และ (๒) ที่บัญญัติให้ รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของ
รัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศ
มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล้าในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่จาเป็นต้อง
มีการปฏิรูปโดยให้มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) และ
มาตรา ๕๙ ที่ ก าหนดให้ บุ ค คลและชุ ม ชนย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทราบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรือ ข่ า วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ โดยรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่ วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทาง
ราชการตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และต้ อ งจั ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ห รื อ ข่ า วสารดั งกล่ า วได้
โดยสะดวกด้วย
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(๑) การบริ ห ารและการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และเกิ ด การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ เนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ใน
การบริหารและการจัดทาบริการสาธารณะในหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
(๒) ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก
กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานของรัฐ จะมี ค วามสอดคล้ อ งและสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานของรัฐอื่นได้
(๓) เกิดการพัฒ นาบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริหารราชการและการ
บริการประชาชนแบบบูรณาการ
(๔) มีระบบความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
ของประชาชน ที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ
(๕) ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐได้โดยสะดวก และ
สามารถน าข้อมูล ไปพัฒ นานวัตกรรมใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทาและครอบครองผ่านช่องทางดิจิทัล
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
- ไม่มี

๖
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน
ทาภารกิจนี้
เนื่ องจากภารกิจ ตามกฎหมายนี้ เป็ นภารกิจของหน่ วยงานของรัฐ ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข.
(๑) และ (๒)
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร
เนื่ อ งจากภารกิ จ นี้ เป็ น ภารกิ จ โดยตรงของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพในการบริห ารราชการแผ่ นดินและการให้ บริการประชาชน อย่างไรก็ตามเอกชนก็มี
บทบาทในการให้ความร่วมมือเพื่อให้ภารกิจประสบผลสาเร็จ กล่าวคือ เอกชนเป็นผู้รับบริการจาก
หน่ วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถให้ ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการจัดท าบริการประชาชนเพื่อให้ การ
ให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเอกชนจะได้รับประโยชน์จากการทาภารกิจนี้
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภ าพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทา
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ภารกิจการจัดทาร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในเรื่ อ งการเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งและมี ห น้ าที่ ต าม ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นผู้ทาภารกิจ นอกจากนี้ ภารกิจนี้ยังเป็นไปตามขอบอานาจและหน้าที่ของ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จาเป็นต้องปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ย วข้องกับการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลในเรื่องต่างๆ เช่น การกาหนดแผนและ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล การกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้
๒.๓ ภารกิ จ ดั งกล่ าวหากให้ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ท าจะได้ป ระโยชน์ แ ก่ป ระชาชน
มากกว่าหรือไม่
เป็นภารกิจที่ต้องทาโดยหน่วยงานของรัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
อยู่แล้ว โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

๗
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) สานักงานพัฒ นา
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) มี ภ ารกิ จ หลั ก โดยเป็ น หน่ ว ยงานกลางของระบบรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ทาหน้ าที่ให้ บ ริการ สนั บ สนุ น และส่งเสริมการดาเนินงานของหน่ วยงานของรัฐและหน่ว ยงานอื่น
เกี่ยวกับ การพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งให้ บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒ นา บริห ารจัดการ และ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของ
หน่วยงานของรัฐและหน่ วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การจัดทามาตรฐาน แนวทาง
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการ
ดาเนิน งานของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนพัฒ นาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๑ กาหนดว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
มาตรา ๕๙ ก าหนดว่ า รั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยข้อ มู ล หรือ ข่ าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมู ล เกี่ยวกับ ความมั่นคงของรั ฐหรือเป็น ความลั บ ของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
มาตรา ๗๖ กาหนดว่า รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่ วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลื อกันในการปฏิบัติห น้าที่ เพื่อให้การบริห ารราชการ
แผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่ อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๕๗ กาหนดว่า การปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(๓) ประชาชนมี ความสุ ข มี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี และมี ส่ วนร่วมในการพั ฒ นาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๒๕๘ (ข) กาหนดว่า
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(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน และ
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติใน
ระยะยาวเพื่ อ ให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ ใ นการยกระดั บ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี พั ฒ นาแล้ ว และ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติไปพร้อมกัน ทั้งการพัฒ นาคุณภาพชีวิต และสร้าง
ความสุขของคนไทยเพื่อให้สังคมมีความมั่นคง มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open economy) โดยมียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล โดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นในทุกด้าน และมีระดับ
การพัฒ นาเศรษฐกิจและการพัฒ นาความร่วมมือจากภูมิภาคใกล้เคียงที่เข้มข้นและชัดเจนขึ้น เพื่อ
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความสอดคล้องและรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มุ่งเน้ น การพั ฒ นาดิจิทั ล ที่มีการกาหนดเป้าหมายในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อทาให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลตามเป้าประสงค์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ในส่วนของบุคลากร
ภาครัฐ)
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กาหนดว่า
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน และ
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(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
๒. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย เรื่องและประเด็นปฏิรูปและผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ : มี
กลไกให้ ป ระชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อ มูล ของกฎหมาย คาพิ พ ากษา คาวินิจฉัย หรือการตี ความกฎหมายให้ ป ระชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก โดยมีข้อเสนอให้มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... และประเด็น
ปฏิ รู ป ที่ ๙ : พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ใหประชาชนติ ด ตอกั บ เจาหนาที่
ผูบังคับใชกฎหมายไดโดยสะดวก เพื่อลดคาใชจายและขจัดชองทางการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เพราะการกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น งานให้ เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน มี
กระบวนการทางานและการให้บริการประชาชนเป็น มาตรฐานเดียวกัน และหน่วยงานของรัฐต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตาม จึงจาเป็นต้องกระทาโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
การที่จะให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานไปกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลเองนั้น อาจมีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ ที่ต่างกันทาให้ไม่สามารถเกิด
การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน และเกิดเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
แท้จริงได้
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายในหน่วยงานของรัฐมักจะมีการจัดเก็บที่ไม่เป็น
ระบบหรือมีระบบการจัดเก็บที่มีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ประกอบกับมาตรฐานการจัดทาและจัดเก็บ
ข้อมูล ที่ไม่เหมือนกัน ยิ่ งทาให้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ของแต่ละหน่ว ยงานทาได้ ยากมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการให้ บ ริการประชาชนของหน่ ว ยงานของรัฐ ดั งนั้ น
จึงจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยเร่งด่วนจึงต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. ....
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก เป็นการใช้กฎหมายในลักษณะ
เป็ นการทั่ วไป และเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเท่ า เที ย ม เสมอภาค ในการใช้ บั งคั บ กฎหมาย และสามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินและให้บ ริการประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐได้ทั่วทุกแห่ง
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก

๑๐
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้ บั ง คั บ ทั น ที ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เนื่ อ งจาก จ าเป็ น ต้ อ งบั ง คั บ ให้
หน่วยงานของรัฐต้องดาเนิน การตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ในทันทีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด.....................................
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐและใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ
ทั่วราชอาณาจักร จึงจาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ไม่สามารถออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม
 ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม)
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดาเนินการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ดาเนิ น งานที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน จึ งจาเป็ นต้ องใช้ ระบบกากับ ติด ตามเพื่ อให้ การดาเนิ น งานมี
มาตรฐานเดียวกัน
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้มีการนาระบบอนุญาตมาใช้ในกฎหมาย
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางและมีการกาหนดให้มีคณะกรรมการ
ขึ้ น มาใหม่ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ จั ด ท าแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เสนอแนะต่ อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล จัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์
ภายใต้กฎหมายนี้ รวมทั้งกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐใดที่
ไม่ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนกากับและติดตามการดาเนินงานของ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์และแนว
ทางการดาเนินงานให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากหน้าที่ดังกล่าว
จาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนโดยใช้คณะกรรมการซึ่งจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๑๑
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่ซ้าซ้อนกับอานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่น
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
ไม่มีความซ้าซ้อนกับอานาจของคณะกรรมการอื่นเนื่องจากในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลยัง
ไม่มีการกาหนดไว้ในกฎหมายอื่น
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
มี โดยประกอบไปด้ ว ยกรรมการโดยต าแหน่ ง และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รองนายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรีป ระจาส านั กนายกรัฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ผู้อานวยการส านั กงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกิน ๖ คน
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่กาหนดนโยบายระดับชาติ ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นมี
ตาแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกากับ
ดูแลหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิด
การดาเนินงานทีเ่ กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคม
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีการกาหนดกรอบและแนวทางการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ไว้ในมาตรา ๒๒ ในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยได้หากเป็นการเปิดเผยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา

 โทษทางปกครอง

 ระบบผสม

๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
ไม่มีการกาหนดโทษทางอาญา
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
ไม่มีการกาหนดโทษทางอาญา

๑๒
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่
ไม่มี
๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่มี
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซงึ่ ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
๑. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
๒. รัฐวิสาหกิจ
๓. องค์การมหาชน
๔. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๕. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
๖. หน่วยงานอิสระของรัฐ
๗. นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดาเนินงานของรัฐไม่ว่ากรณีใด
ๆ
 ผู้ทอี่ ยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
ทั้งประเทศ
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
เมื่อมีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จะส่งผลกระทบเชิงบวก
แก่บุคคล ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐ ร่างพระราชบัญญั ตินี้กาหนดให้ หน่ วยงานของรัฐจะต้องจัดทา
ข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในเรื่องการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้จะ
ส่ งผลให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนเพิ่ มความโปร่งใส
ลดปัญหาคอรัปชั่น
๒. ประชาชนและภาคธุรกิจผู้รับบริการ สามารถลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และ
การจัดเตรียมเอกสารของประชาชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ

๑๓
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจแล้ว ยังช่วยลดงบประมาณของภาครัฐลงด้วย อันเนื่องมาจากการพัฒนา
กระบวนการให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
และตามแผนปฏิรูปประเทศ มีการกาหนดกิจกรรมและวิธีการตามผลอันพึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
๑. การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
๒. การดาเนินการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
๓. พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ การประชาชนผ่ านช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของภาครั ฐ
(e-Service) และพัฒนาให้เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)
โดยส าหรั บ ประเด็ น การแลกเปลี่ ย นเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ มี
ความสาคัญ เป็ นอย่างมาก และเป็น หั วใจสาคัญของการพัฒ นาการทางานของภาครัฐไปสู่ การเป็น
Connected Government โดยปั จ จุ บั น มี ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าขึ้ น มากมาย และใน
กระบวนการทางานหรือบริการประชาชนของหน่วยงานหนึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลที่จัดทาขึ้นของหลาย
หน่วยงานประกอบกัน เพื่อนาไปใช้อ้างอิงหรือประกอบกระบวนการดาเนินงานในหลายหน่วยงาน
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลตามตารางด้านล่างนี้
ตารางแสดงรายการเอกสารที่มีการใช้งานในกระบวนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ลาดับ

ชื่อเอกสารหลักฐานประกอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

บัตรประจาตัวประชน
หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือเดินทาง
ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ
หนังสือมอบอานาจ
บัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การของรัฐ
ทะเบียนสมรส
แบบคาร้อง ก.๔๖/๒๕๔๖
ประกาศนียบัตรสุขภาพ (คร.๕)
หนังสือรับรองความประพฤติและรับรอง
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในเรือ จาก
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
ใบรับรองแพทย์

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒

ชื่อหน่วยงาน
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการปกครอง
กรมศุลกากร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

จานวน
จานวนคู่มือที่ใช้
กระบวนงานที่ใช้
๓,๒๑๐
๖๕๗,๑๒๔
๑,๗๕๓
๑๒๘,๘๙๓
๑,๖๔๒
๓๙๘,๘๒๐
๘๕๗
๒๐,๔๘๑
๗๕๔
๗๐,๖๒๐
๖๗๘
๓๘,๓๕๑
๔๘๖
๒๗,๗๐๒

กรมการปกครอง
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า

๑๘๗
๑๔๙
๑๓๙
๑๒๘

๗,๒๓๙
๑,๓๑๓
๖๒๗
๑,๓๔๒

กระทรวงสาธารณสุข

๑๒๕

๖,๔๐๔

๑๔
ลาดับ

ชื่อเอกสารหลักฐานประกอบ

๑๓
๑๔

หนังสือคนประจาเรือ (SEA MAN BOOK)
เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่
ในทะเล (SEA SERVICE)
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
บัตรประจาตัวนักศึกษา
สูติบัตร
ใบอนุญาตใช้เรือ (SHIP'S
PARTICULARS)
วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใบอนุญาตใช้เรือ
หนังสือบริคณห์สนธิ
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐
ใบทะเบียนพาณิชย์

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการปกครอง
กรมเจ้าท่า
สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมเจ้าท่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สนง.ตรวจคนเข้าเมือง
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จานวน
จานวนคู่มือที่ใช้
กระบวนงานที่ใช้
๑๒๕
๒๒๔
๑๑๗
๗๒๖
๑๐๙
๑๐๖
๑๐๔
๘๙

๑,๙๖๑
๑,๑๙๙
๗๕,๔๔๑
๑๔๒

๗๔
๖๘
๕๐
๔๒
๓๖
๓๕

๗๔
๑,๗๔๔
๒๒๑
๑,๐๖๕
๒๐๖
๓,๖๔๗

ที่มา รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และการ
บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยกรณี การจั ดท าศู นย์ แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลกลางแห่ งชาติ เพื่ อรองรับการ
บูรณาการและการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนั้น จะดาเนินการโดยการพัฒนา
และปรับปรุงระบบของหน่วยงานให้รองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ ในระยะเริ่มแรกหน่วยงาน
ของรัฐอาจมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดทาระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้ อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน แต่เมื่อมีการจัดทาศูนย์ฯ เสร็จเรียบร้อย และหน่วยงานของรัฐมีระบบรองรับการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทาสาเนาเอกสารของหน่วยงานของรัฐลดลงเป็นจานวนมาก
อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบุคลากรภาครัฐในการให้บริการประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้
การมีศูนย์ฯ ดังกล่าวยังส่งผลต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่มาขอรับบริการของหน่วยงานของรัฐ โดยจะ
ลดภาระด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดเตรียมเอกสารของภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจที่ต้องติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ และเมื่อภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อลดจานวน
เอกสารที่ป ระชาชนและภาคธุรกิจ ต้องใช้ยื่น เป็น หลั กฐานประกอบคาขอในการดาเนิน การต่างๆ
รวมทั้งภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลและสถิติต่างๆ (Open Data) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนการทางานที่ดีขึ้น ลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อ
การท าให้ เกิ ด ความสะดวกในการท าธุ ร กิ จ (Ease of doing business) ของประเทศไทย ซึ่ ง จะ

๑๕
ก่อให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันกับธุรกิจของประเทศได้มากขึ้น และส่งผลให้ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสูงขึ้นได้
โดยตัวอย่างโครงการของภาครัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ เช่น
โครงการระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษี ของกรมสรรพากร ที่มีแนวคิดในการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีโดยได้นาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการยื่นชาระ
ภาษีให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น โดยหากคานวณต้นทุนในการยื่นและขอคืนภาษีใน
ปี ๒๕๕๙ พบว่ า มี ผู้ ยื่ น แบบฯ รวม ๑,๒๒๑,๑๖๒ ฉบั บ 1 เป็ น การยื่ น ผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
๑,๐๕๐,๐๑๘ ฉบับ ซึ่งสามารถประหยัดกระดาษที่ต้องใช้ในการผลิตเอกสารกว่า ๑ ล้านชุด และ
โครงการ Linkage Center ที่ ม ติ ค ณะรัฐ มนตรี วัน ที่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๕๙ เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงาน
ราชการดาเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับ การดาเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ พร้อมกันนี้ยังให้ส่วนราชการปรับปรุงระบบ
การให้ บริการประชาชนเพื่อรองรับ การใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) ให้ สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลประชาชนของกรมการปกครองได้ เพื่อทดแทนการใช้สาเนาเอกสารที่เป็น
กระดาษ โดยข้อมูลของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แสดงให้ เห็ น มีห น่ วยงานที่ให้ บ ริการได้จัดทาบัน ทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเชื่อมโยงข้อมูล กับ
Linkage Center จานวน ๑๖๕ 2 หน่วยงาน มีรายการบริการข้ อมูลทั้งหมด ๗๓ 3 รายการ ซึ่งการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้มีความรวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น พร้อมยังช่ วยลดต้นทุนจากการใช้สาเนากระดาษอีกด้วย และจากการสารวจระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีหน่วยงานในระดับกรมที่ยกเลิกการร้องขอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตน จานวน ๙๘ 4 หน่วยงาน
นอกจากเรื่องการจัดทาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติแล้ว สานักงาน ก.พ.ร. ได้เคยมี
การศึกษาเรื่องการลดส าเนาเอกสารหรื อหลั กฐานในการขอใบอนุญาต เพื่ อใช้ในการพั ฒนาระบบการ
ให้ บริ การภาครั ฐ ให้ เป็ น การบริ การแบบเบ็ ดเสร็ จ ณ จุ ดเดี ยว (one-stop service) โดยจากรายงาน
ผลการศึกษาในเรื่องการลดจานวนสาเนาเอกสารหรือหลักฐานในการครอบครองของรัฐที่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องนามาขอรับใบอนุญาต และการทาระบบอนุญาตโดยการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี ของสานักงาน
ก.พ.ร. ที่ได้ศึกษาจากกรณีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกรณีการขอใบอนุญาต
ขายทอดตลาดและค้าของเก่า จะเห็นได้ว่าถ้าหากมีการจัดทาระบบการให้บริการภาครัฐให้เป็นการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) จะพบว่าหากมีการทาระบบการขออนุญาตโดยการให้บริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยี กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะลดค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับ
อนุญาตเป็นจานวนปีละประมาณ ๑๐๘,๐๘๘,๑๘๖ บาท และลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นจานวนปี
1

ข้อมูลผู้ยื่นแบบภาษี ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของกรมสรรพากร (https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php)
ข้อมูลของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
3 ข้อมูลของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
4 รายงานผลสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
2

๑๖
ละ ประมาณ ๔๘,๕๗๘,๙๖๐ บาท และในกรณี การขอใบอนุ ญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าจะลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับอนุญาตเป็นจานวนปีละประมาณ ๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท และลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นจานวนปีละ ประมาณ ๗๓๘,๐๐๐ บาท 5
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในเรื่องของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติและรายงานผล
การศึกษาของ สานักงาน ก.พ.ร. เรื่องการลดจานวนสาเนาเอกสารหรือหลักฐานในการครอบครองของรัฐที่
ผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตต้ องน ามาขอรั บใบอนุ ญาตและการท าระบบอนุ ญาตโดยการให้ บริ การด้ วยระบบ
เทคโนโลยี จะเห็ น ได้ว่าการมีร่างพระราชบัญ ญั ติฯ นี้ จะส่ งผลกระทบในด้านการลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของประเทศลงได้ในหลายๆ ด้าน และส่งผลตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงินและอาจไม่ใช่ตัวเงินใน
เรื่องความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วในระยะยาวจะมีมูลค่า
มากกว่างบประมาณทีไ่ ด้ลงทุนไป
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน
- เชิงลบ
- ในวาระเริ่มแรกเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงประบวนการ
ทางานและบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยต้องจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล และต้องมีการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานอาจมีความพร้อม
ในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่แตกต่างกัน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มารองรับการดาเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น การจัดทางบประมาณเพื่อ
รองรับการเป็ นรัฐบาลดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน รวมทั้งการให้ ความรู้ความเข้าใจกับ
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐอาจต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่ วยงานให้
สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
- หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
เพิ่มความโปร่งใสในการทางานของหน่วยงานของรัฐ ลดความเสี่ยงของปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น โดยการเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ไม่มีผลต่อความ
มั่นคงและความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบการทางานของหน่วยงานของรัฐได้

5 รายงานผลการศึกษาในเรื่องการลดจานวนสาเนาเอกสารหรือหลักฐานในการครอบครองของรัฐที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องนามาขอรับใบอนุญาต

และการทาระบบอนุญาตโดยการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี ของสานักงาน ก.พ.ร.

๑๗
- ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน
- เชิงลบ
- ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
- ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ไม่มี
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น เพี ยงใด และเป็น การอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
เมื่อมีร่างพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ว ยรัฐ บาลดิจิทัล พ.ศ. .... ประชาชนจะได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่ วยงานภาครัฐ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินจาเป็น ลด
ภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดเตรียมเอกสารของประชาชน เนื่องจากกระบวนการทางาน
ของหน่ วยงานของรัฐจะมีความสอดคล้ องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ของหน่วยงานของรั ฐอื่นได้
นอกจากนี้ ประชาชนยังมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐได้โดยสะดวก และ
สามารถนาข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลเปิดที่หน่วยงานของรัฐจัดทาและครอบครองผ่านช่องทางดิจิทัล
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
เมื่อการบริห ารราชการแผ่ นดินและให้ บริการประชาชนมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น
จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม กล่าวคือ จะมีการลงทุนในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
เพราะการทาธุรกรรม หรือขออนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐจะมีความสะดวก รวดเร็ว มีความ
ถูกต้องครบถ้วน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งบริษัทเอกชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในระยะยาวต่อไป และส่งผลให้เศรษฐกิจและ
สังคมไทยพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน
การประกอบกิ จ การเป็ น ไปโดยสะดวกหรื อ ลดต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการ
ได้มากน้อยเพียงใด
การประกอบกิจการจะมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ซึ่ง
ลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้ จ่ าย และการจัดเตรียมเอกสารในการประกอบกิจการ เอกชนจะมีความ

๑๘
คล่ องตั วในการประกอบธุรกิ จมากขึ้ นและมี ภาระลดลง ส่ งผลให้ ต้ นทุ นของภาคธุรกิ จลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด
เมื่อการให้บริการประชาชนของหน่ วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และภาค
ธุรกิจมีค่าต้นทุนจากการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐลดลง ก็จะก่อให้เกิดการลงทุนและการแข่งขัน
กับธุรกิจของประเทศได้มากขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
การดาเนินงานตามกฎหมายนี้จะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การออก
หลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายนี้จึงต้องมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาอยู่ตลอด เพื่อให้ หลักเกณฑ์
และแนวทางที่ออกมารองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... นี้ เป็นการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และมี
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งการกาหนดไว้ดังกล่าวส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและเป็นไปตามมาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีก่ าหนดว่า (๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และ (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
หากหน่วยงานของรัฐมีการจัดทาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและมีการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกั น เพื่ อการบริห ารราชการแผ่ นดิน และการให้ บริการประชาชน จะท าให้
ขั้น ตอนในกระบวนงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ลดลง ในช่ วงแรกของการดาเนิน การรัฐ อาจต้อ งใช้
งบประมาณในการจัดทาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและการจัดทาระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ แต่ในระยะยาวเมื่อมีการจัดทาข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและมี
ระบบรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้สามารถลดงบประมาณ
แผ่นดินในการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ซ้าซ้อน รวมทั้งลดสาเนาเอกสารในการ
บริหารราชการแผ่นดินและให้บริการประชาชนได้เป็นจานวนมาก
ทั้งนี้กรณีการจัดทาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูล ในระยะเริ่มแรกหน่วยงานของรัฐจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดทาระบบเพื่อรองรับการ
แลกเปลี่ ยนและเชื่ อมโยงข้ อมู ลของแต่ ละหน่ วยงาน โดยเฉลี่ ยปี ละประมาณ ๑๔ 6 ล้ านบาทต่ อหนึ่ ง
6

รายงานผลการศึกษาในเรื่องการลดจานวนสาเนาเอกสารหรือหลักฐานในการครอบครองของรัฐที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องนามาขอรับใบอนุญาต
และการทาระบบอนุญาตโดยการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี ของสานักงาน ก.พ.ร.

๑๙
หน่วยงาน แต่เมื่อมีการจัดทาศูนย์ฯ เสร็จเรียบร้อย และหน่วยงานของรัฐมีระบบรองรับการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทาสาเนาเอกสารของหน่วยงานของรัฐลดลงเป็นจานวนมาก
อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบุคลากรภาครัฐในการให้บริการประชาชนอีกด้วย
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่
ไม่มี
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทา
ข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล มีการแลกเปลี่ ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และมี
การเปิดเผยข้อมูล เปิ ดภาครัฐในรูป แบบดิจิทัล จึงอาจมีความยุ่งยากในระยะแรกของการบังคับใช้
กฎหมาย เนื่ องจากความพร้ อมในการดาเนิ นงานของหน่วยงานของรัฐ ตามร่างพระราชบั ญ ญั ติ นี้
แตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจยังไม่มีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล แต่บางหน่วยงานก็มีความ
พร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลแล้ว แต่หลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลได้
กาหนดไว้แล้วว่าการดาเนินการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามร่างพระราชบัญญัตินี้ภายใน ๕ ปี และ
เมื่อมีการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานของ
รัฐแล้ว ความยุ่งยากก็จะลดน้อยลงตามลาดับ
๕.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... มีความคุ้มค่าต่อประชาชนสูงมาก เนื่องจากเป็นกฎหมายที่อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน เมื่อเทียบกับงบประมาณของรัฐที่จะต้องใช้ในการดาเนินการตามกฎหมายนี้แล้ว อีกทั้งร่าง
พระราชบัญญั ติฉบับนี้มิได้กาหนดภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติตาม หรือจากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนแต่อย่างใด
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ7
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การวิเคราะห์ความพร้อมของรัฐในกรณีนี้จะวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางในการดาเนินการเพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยหน่วยงานของรัฐอื่นย่อมมี ค่าใช้จ่ายหรือการ
ดาเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา เช่น การแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การจัดทาระบบแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือ อาจมีก ารเพิ่มจ านวนบุ คลากรเพื่อดาเนินการในเรื่อ งนี้ด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยงานค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานแต่ละด้ านอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับ ภารกิจ และความพร้อ มของแต่ ละหน่ว ยงานที่จ ะต้อ งดาเนินการตามร่า ง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งบางหน่วยงานอาจมีความพร้อมในการเป็นเป็นรัฐบาลดิ จิทัลแล้ว เช่น มีการทาข้อมูลให้ เป็นรูปแบบดิจิทัล หรือมี
การจัดทาศูนย์แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดการณ์ภาระด้านงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้

๒๐
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ในระยะเริ่มต้นต้องเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) จ านวน ๑๐๐ อัต รา ภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่ อ ท าภารกิจ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ
อานวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และรับผิดชอบงาน
เลขานุการและวิชาการของคณะกรรมการ นอกจากนี้สานักงานยังมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่าง
แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทั ลตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
จัดการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ และวิจั ย เพื่ อ จั ด ท าตั ว ชี้ วัด ฐานข้ อมู ล ดัช นี สนั บ สนุ น งานรัฐ บาลดิ จิทั ล เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติ
การ แผนงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เป็นไปตามกรอบที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กาหนด
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบดาเนินงานและงบลงทุน
งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้ าปี แรกของการบั งคับ ใช้กฎหมาย ประมาณ
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๒๑,๐๙๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณเฉพาะในส่วนของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่รวมถึงงบประมาณที่สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรประจาปี ในการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงาน
โดยแบ่งเป็นงบดาเนินงานจานวน - บาท และงบลงทุนจานวน - บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดทา
ระบบศู น ย์ แลกเปลี่ ย นข้อมู ล กลางแห่ งชาติ ค่าจัดท าระบบบริการดิจิทั ล ภาครัฐแบบเบ็ ดเสร็จ ณ
จุดเดียว ค่าจัดทาศูน ย์ กลางข้อมูลเปิ ดภาครัฐ ค่าจัดทามาตรฐานและหลั กเกณฑ์กลาง ค่าพัฒ นา
บุคลากรด้านรัฐบาลดิจิทัล ค่าพัฒ นาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานขึ้ น ใหม่ แต่ อ าจจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้แก่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจได้โดยการประชุมชี้แจง แก่หน่วยงานของรัฐตามร่างพระราชบัญญัตินี้
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
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งบประมาณการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ รัฐบาลดิจิ ทั ล ในแผนปฏิ รูป ประเทศด้า นการบริห ารราชการแผ่น ดิ น ตามประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๒๑
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อ นหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มหี น่วยงานที่ปฏิบัติงานซ้าซ้อน
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้จะต้องจัดทาข้อมูลและบริการ
ในรูปแบบดิจิทัล จัดทาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และจัดทา
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีการบูรณาการการทางานร่วมกันกับ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดทาระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้กระบวนการทางาน
และการบริการประชาชนสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่
นายกรัฐมนตรี
การก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายเนื่ อ งจาก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหาร และโดยที่การดาเนินการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามร่ างพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เป็ น การด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานของรัฐ ในฝ่ ายบริห าร จึงก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมี ก ารก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดาเนินการเท่าใด
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เป็นกฎหมายกลางที่กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยยั งไม่มีการ

๒๒
กาหนดขั้นตอนการดาเนิน การของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ แต่อย่างใด โดยขั้นตอนการดาเนินการและ
ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนจะเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ร่างพระราชบัญญัติ
นี้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้
๘.๒.๒ หากมี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
หลักนิติธรรม อย่างไร
การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
การใช้ดุลยพินิจ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐที่จะดาเนินการให้เกิดเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
๘.๒.๓ ในการพิ จารณาของเจ้ าหน้ าที่ ใช้ หลั กกระจายอ านาจ หรื อมอบอ านาจเพื่ อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ยังไม่มีการกาหนดขั้นตอนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้จึงไม่มีการใช้หลักกระจายอานาจหรือมอบอานาจ
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโดยตรง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้
มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการเพื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัล
อย่างไรก็ดีในร่างพระราชบัญญัติกาหนดให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีอานาจ
หน้ าที่ในการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นารัฐบาลดิ จิทัล แผนปฏิบัติการ
แผนงาน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
นี้
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดวัตถุประสงค์ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลไว้ ข้อหนึ่งว่าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการทางานของภาครัฐได้ ดังนั้น ในร่างพระราชบัญญัติมาตรา ๖
จึงกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
และการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการทางานและบริการดิจิทัล ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็ น เกี่ยวกับ กระบวนการทางานและบริการดิจิทัล จากประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถให้
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของหน่วยงานภาครัฐได้
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่

๒๓
มีการจัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรอง ดังนี้
ที่
๑

๒

๓

มาตรา
กฎหมายลาดับรอง
๒๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
วรรค และวิธีการสรรหา
สอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัล
๖(๓) ประกาศคณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการเข้าสู่
บริการดิจิทัลของ
หน่วยงานของรัฐ
๑๑ ประกาศคณะกรรมการ
๑๓ รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการ
จัดทาหรือแปลงข้อมูลใน
รูปแบบข้อมูลดิจิทัล

๔

๑๕

ประกาศคณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยเรื่อง
ระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

๕

๑๖
๒๓

ประกาศคณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูลดิจิทัล

สาระสาคัญ
ผู้ตรากฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะรัฐมนตรี
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน
โดยการ
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะของ
ในคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล
คณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัล
กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการ คณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้า รัฐบาลดิจิทัล
สู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้มีความพร้อมใช้ มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราช
บัญญัติใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราช
บัญญัติใช้บังคับ

กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แนว
คณะกรรมการ ภายในหนึ่งปีนับ
ปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ในการจัดทา
รัฐบาลดิจิทัล แต่วันที่พระราช
หรือทาการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
บัญญัติใช้บังคับ
รูปแบบข้อมูลดิจิทัล รวมทั้ง
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กระบวนการหรือการดาเนินงานทาง
ดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้
ง่าย และสามารถประมวลผลข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันได้
กาหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์การ คณะกรรมการ ภายในหนึ่งปีนับ
จัดทาระบบที่เกี่ยวกับการระบุตัวตน รัฐบาลดิจิทัล แต่วันที่
การแสดงตน การพิสูจน์ตัวตน การ
พระราชบัญญัติ
แสดงหลักฐานใด ๆ และการ
ใช้บังคับ
ตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงของ
บุคคลและการยืนยันตัวตนของ
บุคคล
กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แนว
คณะกรรมการ ภายในหนึ่งปีนับ
ปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ในการ
รัฐบาลดิจิทัล แต่วันที่พระราช
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล เช่น
บัญญัติใช้บังคับ
การกาหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล วิธีการ

๒๔
ที่

มาตรา

กฎหมายลาดับรอง

สาระสาคัญ
ตรวจสอบประวัติการเรียกดูข้อมูล
เป็นต้น

ผู้ตรากฎหมาย

๖

๒๔
๒๕
๒๖

ประกาศคณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัล

กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แนว
ปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
เช่น คุณลักษณะของข้อมูลเปิด
ภาครัฐ คาอธิบายชุดข้อมูล รูปแบบ
การเปิดเผยข้อมูล ชุดข้อมูลที่มี
คุณค่าสูง รายชื่อหน่วยงานที่จัดทา
และครอบครองชุดข้อมูลที่มีคุณค่า
สูง รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เปิดเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กาหนดหน่วยงาน ที่ทาหน้าที่รับรอง
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการ ภายในหนึ่งปีนับ
รัฐบาลดิจิทัล แต่วันที่พระราช
บัญญัติใช้บังคับ

๗

๓๒(๔) ประกาศคณะกรรมการ
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วย
รายชื่อหน่วยงานที่ทา
หน้าที่รับรองมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ระยะเวลา

คณะกรรมการ ภายในหนึ่งปีนับ
รัฐบาลดิจิทัล แต่วันที่พระราช
บัญญัติใช้บังคับ

๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร
การตราอนุ บั ญ ญั ติ ต่างๆ นั้ น จะกระท าเฉพาะภายใต้ กรอบที่ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กาหนดไว้เท่านั้น
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dga.or.th www.lawamendment.go.th และ
www.thailawreform.go.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและจัดทาแบบสอบถามจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในวัน
จั นทร์ ที่ ๑๘ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุ ม MAYFAIR Ballroom A ชั้ น ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้า ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น

๒๕
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ  สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน ก.พ.ร.
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (www.dga.or.th)
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้ แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมต่อคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ............................................................
(นายศักดิ์ เสกขุนทด)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายอานวยการ ส่วนกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดวงกมล ปิยณุช สรวิชญ์ ภิญโญ
หมายเลขติดต่อ โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๑ ๑๔๐๒ ๑๔๐๔ และ ๑๔๐๖
โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๑๒
E-mail: odl@dga.or.th

