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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ร่

างพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
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. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไว้พจิ ารณา และตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึง่ มีจำ� นวน ๑๗ คน
เพื่อพิจารณา โดยมีก�ำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ห้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ปัจจุบนั ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาในวาระทีส่ องของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

เหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจ
ของประชาชน ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ผ่านมายังมิได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพั ฒ นาให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และโดยที่
*ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.
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และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. ....

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน สมควรให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน�ำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท�ำงาน และข้อมูล
เชือ่ มโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมัน่ คงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผย และโปร่งใส
รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐได้ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
		“ดิ จิ ทั ล ” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน�ำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือ
สัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดระบบการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐส�ำหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีรูปแบบอื่นตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หน่วยงานอิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล
หรือบุคคล ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินงานของรัฐไม่ว่าการใด ๆ
“แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า แผนการบริหารงานและการให้
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
		“คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ” หมายความว่า คณะกรรมการการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
		“กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า กรรมการการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
		“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๘)
ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกกฎ
กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
		 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
จุ ล นิิ ติ
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๓) การบริ ห ารงานและจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(ร่างมาตรา ๔ วรรคแรก)
		 เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท�ำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�ำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�ำงาน ให้มีความสอดคล้องกัน
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔) วัตถุประสงค์ของการบริหารงานและการจัดท�ำบริการสาธารณะในรูปแบบของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ร่างมาตรา ๔ วรรคสอง)
		 ในการด�ำเนินการดังกล่าว อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๔.๑) การน�ำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและให้มกี ารใช้ระบบดิจทิ ลั อย่างคุม้ ค่าและเต็มศักยภาพ
		(๔.๒) การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพื่อสร้าง
และพัฒนากระบวนการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐให้มคี วามสอดคล้องและเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกัน
มีการบูรณาการและสามารถท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและน�ำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ
(๔.๓) การสร้างระบบความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจทิ ลั และมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ
(๔.๔) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท� ำ และ
ครอบครองผ่านช่องทางระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐ
และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ
(๔.๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ความคุ้มค่าในการด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจิทัล
๕) แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๕)
		 ก�ำหนดให้มแี ผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ ก�ำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงาน
ภาครั ฐ และการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�ำเนินงาน
ของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล อาจก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันจัดท�ำ
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ระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน และก�ำหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ดว้ ยได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการประกาศใช้แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั แล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดท�ำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
แผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั พร้อมทัง้ ส่งแผนปฏิบตั กิ าร
หรือแผนงานดังกล่าวให้ส�ำนักงานทราบด้วย
๖) คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๖)
		 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย
		(๖.๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
		(๖.๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นกรรมการ
		(๖.๓) กรรมการอื่นจ�ำนวน ๕ คน ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึง่ คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ
โดยให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานท�ำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ในส�ำนักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน
		 ทั้งนี้ กรรมการตาม (๖.๓) หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการทีต่ นได้รบั มอบหมาย รวมถึงให้พน้ จากการเป็นกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ด้วย
ในกรณีทมี่ เี หตุไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ อันท�ำให้ไม่มกี รรมการตาม (๖.๑) (๖.๒) หรือ (๖.๓) ในต�ำแหน่งใด
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ เว้นแต่มกี รรมการ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
		 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รัฐบาลดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�ำหนด ในกรณีที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ยังมิได้กำ� หนดเกีย่ วกับการประชุมในเรือ่ งใด ให้นำ� บทบัญญัตวิ า่ ด้วย
คณะกรรมการที่มีอ�ำนาจพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม
๗) หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๗)
		 ก�ำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
		(๗.๑) จัดท�ำแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๗.๒) จั ด ท� ำ มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อ ๔) และตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
จุ ล นิิ ติ

07_73-81 ��������������������.indd 76

76

7/3/2562 BE 9:28 AM

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

		(๗.๓) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพือ่ ประโยชน์
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
(๗.๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มหี รือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามข้อ ๔)
(๗.๕) ให้ค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการตามแผน
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล และตามพระราชบัญญัตินี้
		(๗.๖) ก�ำกับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจทิ ลั รวมทัง้ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และโครงการในแผนดังกล่าว
		(๗.๗) ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานของศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกลางแห่งชาติ และ
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
		(๗.๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
		(๗.๙) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามทีม่ ี
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
		 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามบทบั ญ ญั ติ ข ้ า งต้ น คณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบรัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตาม (๗.๑) และการ
ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม (๗.๒) และระเบียบหรือประกาศตาม (๗.๘) เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๘) ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๘)
		 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล กรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจทิ ลั หรืออนุกรรมการและบุคคลซึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั แต่งตัง้ ได้รบั เบีย้ ประชุม
หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
๙) หน้าที่ของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ร่างมาตรา ๙)
		 ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการอ�ำ นวยการ สนั บ สนุ น
และส่งเสริมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และ
ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั มอบหมาย
รวมทัง้ รับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั และให้สำ� นักงาน
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
		(๙.๑) จัดท�ำร่างแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจิทัลก�ำหนด และร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗ (๒) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
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ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. ....

		(๙.๒) ประสานงาน แนะน�ำ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการ
ให้เป็นตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา ๗ (๒) และตามพระราชบัญญัตินี้
		(๙.๓) ส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจยั เพือ่ จัดท�ำตัวชีว้ ดั ดัชนี สนับสนุน
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัล
		(๙.๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
ตาม (๗.๑) มาตรฐานและหลักเกณฑ์ (๗.๒) และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๕) เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
		(๙.๕) จัดท�ำระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่เชื่อมโยงไปยังการให้บริการ
ผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
		(๙.๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรูเ้ กีย่ วกับระบบดิจทิ ลั
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
		(๙.๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาล
ดิจิทัลก�ำหนด
		 ในการด� ำ เนิ น การตาม (๙.๕) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารรองรั บ
การเชือ่ มโยงดังกล่าวเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมั่นคงปลอดภัยด้วย
   ๑๐) แนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๐)
		 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อ ๔) ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		(๑๐.๑) จัดท�ำข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์ เชือ่ ถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ข้อมูลดิจทิ ลั นัน้ ต้องมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั สามารถแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยงกับหน่วยงานของรัฐอืน่ และน�ำไปประมวลผลต่อไปได้
		(๑๐.๒) จัดท�ำกระบวนการหรือการด�ำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด�ำเนินงานทางดิจทิ ลั นัน้ ต้องท�ำงานร่วมกันได้
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ก�ำหนด เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐอื่นได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
		(๑๐.๓) จัดให้มีระบบการช�ำระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมาย
ก�ำหนด ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น
จุ ล นิิ ติ
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		(๑๐.๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการ
อ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
		(๑๐.๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการ
ดิจทิ ลั ของหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมใช้ น่าเชือ่ ถือ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อย
ต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
		(๑๐.๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
		(๑๐.๗) ให้มีการทบทวนและประเมินแผนการด�ำเนินงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย ปีละ
๑ ครั้ง
		 การจัดท�ำหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�ำหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐจะจัดท�ำข้อมูลดิจิทัลตาม (๑๐.๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน
หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้จัดท�ำหรือรวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกัน โดยไม่
จ�ำต้องจัดท�ำข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด
๑๑) การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๑)
		 เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท�ำและครอบครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ในกรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล
หรือบุคคล ซึ่งมีอ�ำนาจด�ำเนินงานของรัฐจะด�ำเนินการร้องขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลแล้ว คณะกรรมการพัฒนา ระบบรัฐบาลดิจทิ ลั
จะก�ำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
   ๑๒) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัล (ร่างมาตรา ๑๒)
		 หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามข้อ ๑๑) ต้องดูแลรักษาข้อมูลและใช้ข้อมูลตาม
อ�ำนาจหน้าทีข่ องตน และไม่ดำ� เนินการแก้ไข ปรับเปลีย่ น หรือลบข้อมูล โดยท�ำด้วยประการใดให้สาระ
ส�ำคัญของข้อมูลดังกล่าวผิดจากความเป็นจริง ทัง้ นี้ ต้องจัดให้มมี าตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ท�ำให้เสียหาย หรือถูกท�ำลาย
โดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
   ๑๓) การก� ำ หนดแนวทางและมาตรฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๓)
		 ก�ำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ให้เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส�ำคัญ
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ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. ....

   ๑๔) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๑๔)
		 ก�ำหนดให้มศี นู ย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกลางแห่งชาติในส�ำนักงาน ท�ำหน้าทีใ่ นการประสาน
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐผ่านระบบดิจิทัล และด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
		 (๑) ก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
		 (๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการแลกเปลีย่ น และเชือ่ มโยง
ข้อมูลดิจทิ ลั ระหว่างกัน รวมทัง้ ก�ำกับติดตามให้การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง และมาตรฐาน
เดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ก�ำหนดตามข้อ ๑๓)
		 (๓) จั ด ท� ำ ค� ำ อธิ บ ายชุ ด ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของภาครั ฐ และจั ด เก็ บ บั น ทึ ก หลั ก ฐานของ
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
   ๑๕) การเชือ่ มโยงหรือแลกเปลีย่ นข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๕)
		 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่หน่วย
งานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง หากหน่วยงานของ
รัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ครอบครองเพื่อน�ำมาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะและกระท�ำการใด
อันท�ำให้เจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย
   ๑๖) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ร่างมาตรา ๑๖)
		 ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน�ำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดิจทิ ลั ก�ำหนด ซึง่ ต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล
   ๑๗) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อบริการประชาชน (ร่างมาตรา ๑๗)
		 เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนและการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส�ำนักงาน ท�ำหน้าที่ในการ
ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามข้อ ๑๖) และเปิดเผยแก่ประชาชน
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลก�ำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล
จุ ล นิิ ติ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

บทสรุป

กฎหมายฉบั บ นี้ มี ส าระส� ำ คั ญ ในการน� ำ เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน ซึ่ ง จะช่ ว ย
ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การ
ด�ำเนินการและให้บริการผ่านระบบดิจทิ ลั ทัง้ นี้ โดยมีระบบด�ำเนินการแบบบูรณาการและเชือ่ มโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมัน่ คงและปลอดภัย รวมทัง้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้การใช้ประโยชน์ในข้อมูลเป็นไปอย่างคุม้ ค่า อันจะส่งผลให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ลดขัน้ ตอน เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนจะได้รบั ประโยชน์ทงั้ ความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ
รวมถึงการที่สามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ตลอดจนการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วย

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
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