
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว 
ดังนั้นจึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ขั้นตอนเสนอร่างกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
  การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ สามารถจ าแนกสภาพ
ปัญหาหลักออกเป็น ๒ ประการ ประการแรกคือ ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาประการที่สอง คือ ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของการด าเนินงานภาครัฐในการ
ให้บริการประชาชน ดังนี้ 
 ๑.๑ ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ 
   ๑.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
           ข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายในหน่วยงานภาครัฐมักจะมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบหรือมี
ระบบการจัดเก็บที่มีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ประกอบกับมาตรฐานการจัดท าและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกันยิ่ งท าให้การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานท าได้ยากมากข้ึน เกิดความล่าช้า ซ้ าซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ  
   ๑.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
          หน่วยงานภาครัฐยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐที่ขาดความต่อเนื่องและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรภาครัฐโดยทั่วไปยังขาดความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy) ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 ๑.๒ ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของการด าเนินงานภาครัฐในการให้บริการประชาชน 
   ๑.๒.๑ ปัญหาการมอบอ านาจเพื่อลดขั้นตอนในการติดต่อราชการของประชาชน 
           การลดขั้นตอนในกระบวนงานของส่วนราชการเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวมีอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการมอบอ านาจในปัจจุบันไม่เอ้ือให้เกิดการกระจายอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตต่างๆ  
  ๑.๒.๒ ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชน 
           ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมๆ และ
มักจะไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติงานของตนให้ทันสมัยและเท่าทันความ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และมีศักยภาพในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน 
  ๑.๒.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการขอจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการของภาครัฐ 
         ปัจจุบันในแต่ละปีงบประมาณของการขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในแต่
ละโครงการจะมีการขอเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แฝงอยู่ในโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งงบประมาณและอาจอ้างว่ามีภารกิจบางงานที่เกี่ยวข้องและต้องการอุปกรณ์เหล่านี้เพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยเมื่อได้อุปกรณ์มาแล้วกลับใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

๒. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
  เครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
รูปธรรมคือกฎหมาย ซึ่งจะมีสภาพบังคับและมีความยั่งยืนกว่าการขับเคลื่อนผ่านนโยบายหรือแม้แต่มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่ว่านี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... โดยเป็นกฎหมายที่จะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข.(๑) และ (๒) ที่บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้
ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
โดยให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยต่างมีอุปกรณ์สื่อสารและมีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย แต่
ส าหรับการท างานและการบริการภาครัฐที่ผ่านมากลับยังไม่สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
และอ านวยความสะดวกกับประชาชนซึ่งมีความพร้อมใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้วได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และเพ่ือยกระดับการด าเนินงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ระบบการท างานและข้อมูลสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. หลักการอันเป็นสาระส าคัญ 
 หลักการส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จะมี ๓ เรื่อง คือ การจัดท าข้อมูล
และบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
(Integration) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) ซ่ึงโครงสร้างของร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีทั้งสิ้นจ านวน ๓๙ มาตรา แบ่งออกเป็น ๖ หมวด ดังนี้ 
 หมวด ๑ บททั่วไป 
 หมวด ๒ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
  หมวด ๓ การจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 
  หมวด ๔ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
 หมวด ๕ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
 หมวด ๖ คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล 
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 บทเฉพาะกาล 
  โดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการด าเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนจัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติก าหนด  รวมทั้งก ากับและติดตาม
การด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ  
  (๒) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว  
  (๓) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ดังนี้ 
   (๓.๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   (๓.๒) ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลระหว่างกันได้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน ใน
กรณีท่ีมีหน่วยงานอื่นจัดท าข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนไว้แล้ว 
   (๓.๓) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ต้องจัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นให้ท างาน
ร่วมกันได้ เพ่ือความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน 
   (๓.๔) กรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลเพ่ิมอีก
ช่องทางหนึ่ง ทั้งนีส้ามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บเงินแทนหน่วยงานตนเองได้ 
   (๓.๕) หน่วยงานของรัฐต้องมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๔) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
(Integration) ดังนี้ 
   (๔.๑) หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน โดยให้มี
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติเพ่ือรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔.๒) หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างกัน  ต้องใช้ข้อมูลโดย
สุจริต และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอก
เลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท าให้เสียหาย หรือถูกท าลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๔.๓) ต้องมีการจัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้รองรับการเชื่อมโยงดังกล่าว  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและม่ันคงปลอดภัยจากจุดเดียว 
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   (๔.๔) ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือ
รับแจ้ง ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารราชการ ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารราชการทาง
ดิจิทัลมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารห้ามเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร และหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าได้มีการยื่นเอกสารตามกฎหมายแล้ว 
   (๔.๕) หน่วยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกันเพ่ือน ามา
วิเคราะห์หรือประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ ถึงแม้มีกฎหมายอ่ืนก าหนดห้าม 
มิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตและเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น 
   (๔.๖) ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และจ าเป็นต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตาม
กฎหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้ 
 (๕) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล  (Open 
Government Data) ดังนี้ 
    (๕.๑) หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่จะ
เปิดเผยมาแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้ แต่ไม่กระทบข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่มี
กฎหมายอื่นก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 
    (๕.๒) คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองหรือรายชื่อชุด
ข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้  
  (๖) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในห้าปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้น
ท าแผนเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัว
ผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคล
ดังกล่าวมิได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสอง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของหน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบ
อย่างมากต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดรายชื่อ
หน่วยงานของรัฐ ระบบงาน และประเภทบริการที่ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ก็ได ้
 
๔. ประเด็นที่จะขอรับฟังความคิดเห็น 
 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  ดังนั้นจึงได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ตามประเด็นหมวดกฎหมายที่ได้เสนอร่าง โดยมีประเด็นจะรับฟัง
ความคิดเห็นว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากไม่เห็นด้วยมีเหตุผลหรือมีข้อมูลยืนยันความไม่เห็นด้วยอย่างไร 
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โดยการแสดงเหตุผลหรือข้อมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 
๕. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dga.or.th  www.lawamendment.go.th และ 
www.thailawreform.go.th  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๖.๑ หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
 ๖.๒ หน่วยงานอื่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. . . . .  เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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