
อภิณหพ์ร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพฒันำรฐับำลดิจิทัล

28 พฤศจิกำยน 2561

(ร่าง) พระราชบญัญตัิ
วา่ด้วยรัฐบาลดิจิทลั พ.ศ. ....
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02

03

04

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ….

ปัญหำ/อุปสรรคในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารด้วยระบบดิจิทัล

(ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล

ตัวอย่างการด าเนินการ
ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทลั
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ปัญหำ/อุปสรรคในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล

การผลักดันสู่ Digital Government

รัฐบำลดิจิทัล

แนวทางกำรพัฒนำภำครัฐไทยสู่
รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ 

ขำดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน
ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ 
“ต่ำงคนต่ำงท ำ” (Silo – Base) 

ท าใหข้ำดมำตรฐำนและไม่สำมำรถ
น ำมำใช้ร่วมกันได้

และเกิดการลงทุนซ  ำซ้อน 
และบางโครงการที่จ าเป็น 

ไม่ได้รับงบประมำณที่ต่อเนื่อง

ขำดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน และขำดกำรเปิดเผยข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์

โครงการเชิงดิจิทัลไม่ได้รับกำร
สนใจและกำรสนับสนุนจำก

ผู้บริหำรระดับสูง เนื่องจากขาด
ความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญ

แต่ละหน่วยงานขำดบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำน IT ที่

เหมาะสมและไมม่ี Career Path

ขาดกลไกกำรติดตำมประเมินผล
การด าเนินงานด้าน e-Gov

ที่มีประสิทธิภาพ

ขำดหน่วยงำนกลำงที่
ขับเคลื่อนและพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม
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02

03

04

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ….

ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั

กำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรบริหำรด้วยระบบดิจิทัล

(ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล

ตัวอย่างการด าเนินการ
ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทลั
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เพื่อวันพรุ่งนี ที่ดีกว่ำ

คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อก่อน

ต้องท ำส ำเนำเอกสำร กำรขอใบอนุญำตยุ่งยำก
ต้องวิ่งติดต่อหลำยหน่วยงำน เสียเวลำรอคิว

เอกสำรที่ต้องใช้ใน
กำรติดต่อภำครัฐ

กำรยื่นค ำร้อง /
กำรขอแบบฟอร์ม
จำกภำครัฐ

ไม่ต้องเดินทำง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรภำครัฐผ่ำนทำง 
website จำกทุกท่ี ทุกเวลำ จำกอุปกรณ์สื่อสำร   

ทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
เช่น PC, Smart Phone, Tablet

Digital Government

ใบอนุญาต มีคู่มือ/ค าแนะน าใน
การขอรับบริการ
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เพื่อวันพรุ่งนี ที่ดีกว่ำ

คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

กำรเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงำน
ภำครัฐ

กำรขอข้อมูล/
เอกสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ

เมื่อก่อน

ขั นตอนมำก ล่ำช้ำ

วัฒนธรรมกำรหวงและปกปิดข้อมูลสำธำรณะ
แต่ระบบไอทีไม่มั่นคง

หน่วยงาน Bหน่วยงาน A

Digital Government

เรียกข้อมูลทำงออนไลน์ได้ทันที

วัฒนธรรมกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีมำตรฐำน

หน่วยงาน Bหน่วยงาน A

ตรวจสิทธิ์
การเข้าถึงถูกต้อง

จัดข้อมูลให้เครื่องจักร
ตีความหมายได้

รักษาความมั่นคงปลอดภัย
บันทึกการเข้าดู/แก้ไขข้อมูล

คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

ปกป้องข้อมูล
ความมั่นคงของชาติ
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เพื่อวันพรุ่งนี ที่ดีกว่ำ

คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ สปท. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

โอกำสที่เอกชนจะมี
ส่วนร่วมในกำร
ช่วยงำนภำครัฐ

กำรเข้ำถึงข้อมูล
ภำครัฐ

เมื่อก่อน

เข้ำถึงยำก

น ำประโยชน์ไปใช้ได้น้อย

Digital Government

เข้ำถึงง่ำย ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนรัฐได้

นักพัฒนำคิดค้นนวัตกรรมบริกำรใหม่
ตลำดเสรี ไม่เปลืองงบประมำณแผ่นดิน
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Fin-Tech

Start City

Big Data 
Analytics

Sharing 
Economy

Crowd 
funding

Tech 
Start Up

• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
• คุณภำพชีวิตของประชำชน
• ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
• ดัชนีชี วัดต่ำงๆ ปรับอันดับดีขึ น
• ...

เศรษฐกิจและสังคม

ประชำชนที่มีสติปัญญำ

บริกำรของรัฐและโครงสร้ำงพื นฐำน
ประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสของภำครัฐ
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03

04

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารด้วยระบบดิจิทัล

(ร่ำง) พ.ร.บ. ว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล

ตัวอย่างการด าเนินการ
ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทลั
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กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

คณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงองค์กรภำครัฐ 

คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนเศรษฐกิจ

สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ - สปท.

คณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหม่

“รายงานการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล”
หลักกำรกฎหมำยรัฐบำลดิจิทัล

“รายงานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการ
ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล”

ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....
น ำหลักกำรกฎหมำย

มำยกร่ำง พ.ร.บ.
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เป้ำหมำยของกฎหมำยรัฐบำลดิจิทัล Connected & Open Government

1. เป็นกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๕๘ ข. (๑) และ (๒) ที่มุ่งให้เกิดกำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ
กำรจัดท ำบริกำรส ำหรับประชำชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ มีควำมสะดวกรวดเร็ว และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

Connected Government : มีการบูรณาการการท างานและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวก
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เป้ำหมำยของกฎหมำยรัฐบำลดิจิทัล Connected & Open Government

2. เพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน โดยหน่วยงำนรัฐจะต้องปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและกำรบริกำรประชำชนตำมภำรกิจรวมถึงรองรับกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยต้องค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนเป็นส ำคัญ

3. ลดภำระทำงด้ำนเวลำ ค่ำใช้จ่ำย กำรจัดเตรียมเอกสำรของประชำชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ โดยให้หน่วยงำนรัฐ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหรือเอกสำรระหว่ำงกัน และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

4. เพิ่มควำมโปร่งใส ลดปัญหำคอรัปชั่น  โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลรำชกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ที่ไม่มีผลต่อควำมม่ันคง และ
ควำมเป็นส่วนบุคคล 

5. ให้มีกำรยกระดับทักษะควำมรู้ของบุคลำกรภำครัฐรองรับกำรด ำเนินงำนรัฐบำลดิจิทัล

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินปัจจุบัน Digital Transformation
Connected and 

Open Government
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กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

คณะอนุฯ จัดท ำกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรฯ

คกก.ขับเคลื่อนกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐ

คกก.ด ำเนินกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย

- เชิญผู้แทน สนง.กพร. และ 
สรอ. เข้ำร่วมชี แจงร่ำง 
พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล
- พิจำรณำเห็นชอบร่ำง 
พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล

คกก. กขร.

เชิญผู้แทน ดศ. สนง.กพร. 
และ สรอ. เข้ำร่วมชี แจง
ต่อคณะอนุกรรมกำรใน
กำรตรวจพิจำรณำร่ำง 
พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล

จัดรับฟังควำมคิดเห็น
ร่ำงกฎหมำย

มีมติให้ ดศ. ร่วมกับ สรอ. 
น ำร่ำง พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล
เพื่อกรำบเรียนนำยกฯ และ
น ำเสนอ ครม.พิจำรณำ
ภำยใน 1 เดือน

- 18 มิ.ย. 61 จัดประชุม 
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
กรุงเทพมหำนคร
- 1-30 มิ.ย. 61 จัดรับฟัง
ผ่ำนเว็บไซต์

คณะรัฐมนตรี

สนง.คกก.
กฤษฎีกำ

เสนอขออนุมัติ
หลักกำรร่ำง พ.ร.บ.
รัฐบำลดิจิทัล
ครม. อนุมัติหลักกำร 
พ.ร.บ.ฯ เมื่อ 2 ต.ค.ส.

ค.
-2

 ต
.ค

.6
1

ขณะนี อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำตรวจร่ำงกฎหมำยของ สคก.

- สรอ. ให้ข้อมูลกำรพัฒนำและบูรณำ
กำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ 
- ผู้แทน ดศ. สนง.กพร. และ สรอ. 
ร่วมพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล

สรอ. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
จัดท ำร่ำง พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล และ
รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมเห็นของ
หน่วยงำนภำยใต้คณะกรรมกำรฯ 
ต่อร่ำง พ.ร.บ. รัฐบำลดิจิทัล

พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
รัฐบำลดิจิทัล เพื่อ
เสนอ ครม. 

ต.
ค.

-พ
.ย

.6
1

สนช.

วำระ 1 อนุมัติหลักกำร
วำระ 2 แต่งตั งคณะกรรมำธิกำร
วำระ 3 ลงมติ

ธ.ค
.6

1 
-ก

.พ
.6

2

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2561

พระมหำกษัตริย์
ทรงลงพระปรมำภิไธย

นำยกรัฐมนตรีน ำร่ำง 
พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล
ขึ นทูลเกล้ำฯ

30
 เม

.ย
.6

1

8 
ม.ี

ค.
 6

1

1-
30

 ม
.ิย

.6
1

ม.
ค.

-เม
.ย

.6
1

ต.
ค.

-ธ
.ค

.6
0

ก.
ย.

60
 –

ม.
ค.

61
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หลักกำรส ำคัญของรำ่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

Digitization Integration Open Government Data
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โครงสร้ำงของรำ่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....
26

หมวด 5

กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 4

กำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงำนของรัฐ

หมวด 3

กำรจัดท ำข้อมูลและบริกำร
ในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 1

บททั่วไป

หมวด 6

คณะกรรมกำรรัฐบำลดิจิทัล

หมวด 2

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

บทเฉพำะกำล

15
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ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

ขอบเขตกำรบังคับใช้ ใช้กับหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สำระส ำคัญ
หมวด 1
บทท่ัวไป

มาตรา 5 - 8

• ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล (มำตรำ 5)
• หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ รวมทั งให้มีกำรทบทวนและประเมินแผนกำรด ำเนินงำน นโยบำย และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนปีละหนึ่งครั งเป็นอย่ำงน้อย (มำตรำ 6)
• ถ้ำมีกฎหมำยอื่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับเอกสำร กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน กระบวนกำรท ำงำนและกำร

บริกำรของหน่วยงำนของรัฐไว้โดยเฉพำะ หำกได้ท ำตำมกฎหมำยนี  ให้ถือว่ำได้ท ำตำมกฎหมำยนั นแล้ว (มำตรำ 7)
• กรณี พรบ.นี ไม่บัญญัติไว้ ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ.นี 

สำระส ำคัญ
หมวด 2

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
มาตรา 9 - 10

• ให้มีแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (มำตรำ 9)
• หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (มำตรำ 9)
• ให้ส ำนักงบประมำณตั งงบประมำณให้หน่วยงำนของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (มำตรำ 9)
• หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรหรือแผนงำนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

(มำตรำ 9)
• แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เป้ำหมำย ตัวชี วัด 

โครงกำรส ำคัญ วงเงินงบประมำณและหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ (มำตรำ 10)
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ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

สำระส ำคัญ
หมวด 3

กำรจัดท ำข้อมูลและบริกำร
ในรูปแบบดิจิทัล
มาตรา 11 - 15

• หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำข้อมูลตำมภำรกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้องปรับปรุงให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย สำมำรถ
เช่ือมโยงกับหน่วยงำนของรัฐอื่นได้ (มำตรำ 11)

• หน่วยงำนของรัฐสำมำรถร้องขอข้อมูลดิจิทัลจำกหน่วยงำนของรัฐแห่งอื่นที่ได้จัดท ำไว้แล้วเพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลก่อนท ำกำรจัดท ำข้อมูล
ขึ นใหม่ (มำตรำ 12)

• ให้มีระบบกำรช ำระเงินทำงดิจิทัลอีกช่องทำงหนึ่ง และสำมำรถจัดเก็บเงินแทนได้ ทั งนี หน่วยงำนรัฐอำจจะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้
น้อยกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดหรืออัตรำที่ใช้จัดเก็บอยู่ หรือยกเว้นกำรจัดเก็บ (มำตรำ 14 วรรคสอง)

• หน่วยงำนของรัฐต้องมีระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล (มำตรำ 15)

สำระส ำคัญ
หมวด 4

กำรแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนของรัฐ
มาตรา 16 - 23

• ให้แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลผ่ำนระบบและเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสือ่สำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ คกก.ก ำหนด
• ใหม้ีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำงแห่งชำติ เพ่ือรองรับและสนับสนุนกำรแลกเปลีย่นและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 17)
• หน่วยงำนของรัฐต้องใช้ข้อมูลโดยสุจริตและต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัและมำตรกำรป้องกันมิให้ข้อมูลถกูเปิดเผย 

(มำตรำ 18)
• ให้มี สพร.จัดท ำระบบบริกำรดจิิทัลภำครัฐแบบ OSS เพ่ือเช่ือมโยงไปยังบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำนของรัฐ (มำตรำ 19)
• ใหห้น่วยงำนของรัฐเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได ้แต่ห้ำมเปดิเผยต่อ

สำธำรณชนและต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยที่ก ำหนดเร่ืองกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลไว้โดยเฉพำะแล้ว (มำตรำ 21)
• ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 21 หำกเปิดเผยโดยสุจริตและเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้

หน่วยงำนรัฐใช้ตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจของหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เปิดเผยไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำยนั น (มำตรำ 22)
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สำระส ำคัญ
หมวด 5

กำรเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัล
มาตรา 24 - 27

• หน่วยงำนของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสำธำรณะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและ
ทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภำคส่วนอื่นๆ เว้นแต่ข้อมูลนั นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมำย
ก ำหนดมิให้มีกำรเปิดเผย โดยเปิดเผยในรูปแบบมำตรฐำนเปิด ซึ่งสำมำรถให้เข้ำถึงได้อย่ำงเสรีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และ
สำมำรถน ำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดกำรพัฒนำบริกำรและนวัตกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ (มำตรำ 24)

• เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูล ให้มีศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ เพื่อให้จัดส่ง
หรือเชื่อมโยงข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยมำแสดงไว้ท่ีศูนย์นี  (มำตรำ 24)

• ให้ คกก.ก ำหนดประเภท รูปแบบ และมำตรฐำนของข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ที่ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ ให้สอดคล้องกับ
หลักกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำกล (มำตรำ 25)

• หน่วยงำนของรัฐใดมีกำรจัดท ำและครอบครองชุดข้อมูลที่มีคุณค่ำสูงซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คกก.ก ำหนด คกก.อำจ
ประกำศเผยแพร่รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐหรือรำยชื่อชุดข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลนั นที่ศูนย์กลำงข้อมูล
เปิดภำครัฐได้โดยทันทีหรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก็ได้ (มำตรำ 26)

• บทบัญญัติในหมวดนี ไม่กระทบถึงข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐที่มีกฎหมำยอื่นก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วย
วิธีกำรอย่ำงอื่น (มำตรำ 27)

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....
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สำระส ำคัญ
หมวด 6

คณะกรรมกำร
รัฐบำลดิจิทัล

มาตรา 28 - 37

คณะกรรมกำรรัฐบำลดิจิทัล ประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำร ---> นายกรัฐมนตรี 
กรรมกำรโดยต ำแหนง่ ---> รองนายกฯ  รมต.ประจ าส านักนายกฯ  รมต.กระทรวง DE เลขาธิการ สศช.    

ผอ.ส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ สคก. ปลัดกระทรวง DE เลขาธิการ ก.พ.ร. 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ---> ครม. แต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 6 คน  (มาตรา 28) 
กรรมกำรและเลขำนุกำร ---> ผอ.สพร.

มีอ ำนำจหน้ำที่ 
(1) จัดท ำแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลเสนอต่อ ครม. เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
(2) เสนอแนะต่อ ครม.เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(3) จัดท ำมำตรฐำนและหลกัเกณฑ์ตำมที ่พ.ร.บ.นี ก ำหนดให้เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
(4) ก ำหนดหน่วยงำนทีท่ ำหนำ้ที่รับรองมำตรฐำนดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัตำม (3)
(5) เสนอแนะต่อ ครม. ในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลดจิิทัล
(6) รำยงำน ครม. เพ่ือให้มีมติสั่งกำรหรือยับยั งกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนใดที่ไมเ่ป็นไปตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(7) ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำงแห่งชำติ และศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ
(8) ออกระเบียบหรือประกำศเพ่ือให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.นี  หรือเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมทีน่ำยกรัฐมนตรีหรือ ครม. มอบหมำย หรือตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร (มำตรำ 32)

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....
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ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

สำระส ำคัญ
หมวด 6

คณะกรรมกำร
รัฐบำลดิจิทัล

(ต่อ)

• ให้ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) “สพร.” เป็นหน่วยงำนกลำงท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล และรับผิดชอบงำนธุรกำรและวิชำกำรของคณะกรรมกำร และให้มี
อ ำนำจหน้ำท่ีเพิ่มเติม ดังนี  

(1) จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(2) บริหำรจัดกำรศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำงแห่งชำติ และศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร

ประชำชนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(3) ส ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และวิจัย เพ่ือจัดท ำตัวชี วัด ดัชนี สนับสนุนงำนรัฐบำลดจิิทัลเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำร

พิจำรณำ
(4) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดจิิทัล แผนปฏิบัติกำร แผนงำน รวมทั งมำตรกำรที่เกีย่วข้อง 

และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
(5) ส่งเสริม และสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในด้ำนรัฐบำล

ดิจิทัล
(6) หน้ำที่อื่นตำมที่ ครม. หรือคณะกรรมกำรก ำหนด (มำตรำ 37)
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สำระส ำคัญ
บทเฉพำะกำล

มาตรา 38 - 40

• ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.นี ให้แล้วเสร็จ ภำยใน 5 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ หรือ
• กรณีกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้หน่วยงำนของรัฐไม่เรียกเอกสำรส ำเนำบัตรประชำชน ทะเบียนบ้ำน หนังสือรับรองนิติ

บุคคล บัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกบุคคลที่ต้องกำรเป็นผู้ค้ำกับภำครัฐ เว้น
แต่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมิได้มีข้อมูลปรำกฏอยู่ในระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จ ภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับ (มำตรำ 38)

• - กรณี คกก.เห็นว่ำบริกำรของหน่วยงำนของรัฐใดมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำร
ประชำชน คกก.อำจประกำศก ำหนดรำยชื่อหน่วยงำนของรัฐ ระบบงำน และประเภทบริกำรที่ให้ด ำเนินกำรตำม พ .ร.บ. 
เร็วกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ (มำตรำ 38)

• หำกหน่วยงำนของรัฐใดไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ พ .ร.บ.นี ก ำหนดไว้ได้ ให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำนเหตุผลที่ไม่
อำจด ำเนินกำรได้และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ คกก. และให้ คกก.รำยงำนต่อ ครม.พิจำรณำ พร้อมทั งอำจมี
ข้อเสนอแนะให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหน่วยงำนของรัฐหรือระบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐนั น (มำตรำ 39)

• ในวำระเริ่มแรกที่ยังไม่มีคณะกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลตำมค ำสั่งส ำนักนำยกฯ ที่ 
๓๖๒/๒๕๖๐ ลว . 29 ธ .ค . 2560 ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำม พรบ .นี ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั ง
คณะกรรมกำรตำม พรบ.นี  ซึ่งต้องไม่เกิน 120 วันนับแต่ พรบ.นี ใช้บังคับ (มำตรำ 40)

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....
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(ร่ำง) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ....

ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริหารด้วยระบบดิจิทัล

(ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล

ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร
ที่สอดคล้องกับ (ร่ำง) พ.ร.บ. ว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล
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แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย

กำรยกระดับประสิทธิภำพภำครัฐ

กำรจัดซื อจัดจ้ำง

กำรบริหำรสินทรัพย์

ทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรจ่ำยเงินเดือน

กำรให้ข้อมูล

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

ศักยภำพบุคลำกร
ภำครัฐ

กำรยกระดับควำมมั่นคงและ
เพ่ิมควำมปลอดภัยของประชำชน

ควำมปลอดภัยสำธำรณะ

กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน

กำรป้องกันภัยธรรมชำติ

กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชน

กำรศึกษำ

สวัสดิกำรประชำชน

กำรสำธำรณสุข

กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน

กำรลงทุน

ภำษีและรำยได้

กำรค้ำ (น ำเข้ำ / ส่งออก)

กำรท่องเที่ยว

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ภำคกำรเกษตร

กำรคมนำคม

วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

สำธำรณูปโภค

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

กำรยืนยันตัวตน และ
กำรบริหำรจัดกำรสิทธิ

กำรบูรณำกำรข้อมูล
ภำครัฐเพ่ือยกระดับบริกำร

กำรเงินและกำรใช้จ่ำย โครงสร้ำงพื นฐำน
รัฐบำลดิจิทัล

กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื นฐำนรัฐบำลดิจิทัล

Government Integration
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและ                     
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน

Smart Operations
กำรน ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล                      
มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำร                  

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมำะสม

Citizen-centric Services
กำรยกระดับบริกำรภำครัฐให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลำ

Driven Transformation
ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล                 
ทุกระดับของบุคลำกรภำครัฐ

(2559-2561) ร่ำง (2560-2564)
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ศูนย์กลำงให้ธุรกิจติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จ (DOING BUSINESS PORTAL)
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ศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ (OPEN GOVERNMENT DATA)



THANK YOU


