
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

๒๕๖๒



ความเป็นมาของ พระราชบัญญัติฯ

พ.ค. 60
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) เสนอรายงานการปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดินและ

การบริการประชาชนด้วยระบบ 

ดิจิทัล และร่าง พรบ. ว่าด้วย 

รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) เสนอรายงานการปฏิรูป

เศรษฐกจิดจิทิลั (รวมทัง้กฎหมาย 

รัฐบาลดิจิทัล และการปฏิรูประบบ

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ 

(Open and Connected 

Government)

พ.ค. 59

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ 

และมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดำเนินการ (ระหว่าง

การพิจารณา มีการปรับชื่อเป็น 

พรบ. การบริหารงานและการให้

บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

พ.ศ. ....

ม.ิย. 60 และ ต.ค. 61

มี.ค. 62

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น

กฎหมาย 

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  

และ มีผลบังคับใช้  

23 พ.ค. 62

22 พ.ค. 62



เป็นกฎหมายที่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๒๕๘ ข. (๑) และ (๒) ที่มุ่งให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

และการจัดทำบริการสำหรับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีความสะดวก

รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ



• ให้มีการยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากรภาครัฐรองรับการดำเนินงานรัฐบาลดิจิทัล

ของ
กฎหมาย

วัตถุประสงค์

• เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยหน่วยงานรัฐจะต้อง

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 

รวมทั้งสร้างระบบที่มีความมั่นคง ความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ

• นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย

• ลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมเอกสารของประชาชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน

ของรัฐ โดยให้หน่วยงานรัฐแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหรือเอกสารระหว่างกัน และมีการปรับปรุง

ข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

• เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต โดยมีการเปิดเผยข้อมูลราชการเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล โดยไม่กระทบความมั่นคงของรัฐและความเป็นอยู่ส่วนบุคคล



หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและ

การบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการ

บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและ

การทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง

เข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมี    ธร

รมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวย

ความสะดวกในการให้บริการประชาชน  ในการ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และ

สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รัฐบาล 
ดิจิทัล

“รัฐบาลดิจิทัล”

นิยาม



หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม

ส่วน
ราชการ

ฝ่ายบริหาร

ราชการส่วน
กลาง

ราชการส่วน
ภูมิภาค

ราชการส่วน
ท้องถิ่น

สำนัก 

นายกรัฐมนตรี
กระทรวง

ทบวง

กรม
ส่วนราชการอื่น

ที่ไม่ได้สังกัด

กระทรวงใด

จังหวัด อำเภอ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัด

เทศบาล

องค์การ

บริหารส่วน

ตำบล

องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูป

แบบพิเศษ

รัฐวิสาหกิจ

2

องค์การมหาชน

องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ3

4
สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ

5

รัฐสภา

6

ศาล

7

องค์กร
อัยการ

8

หน่วยงาน
อิสระของรัฐ

9



หลักการที่ 1
คณะกรรมการและ
หน่วยงานขับเคลื่อน 

• คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

• หน่วยงานของรัฐ

• สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



• หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หลักการที่ 2
แผนที่นำทาง

• คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



กระบวนการ

จัดทำ

ร่างกรอบ 
แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 
(DG)

เอกสารงานวิจัย 
- ต่างประเทศ 
- ประเทศไทย 
- แนวโน้มเทคโนโลยี

กฎหมายและแผน
นโยบายระดับชาติ

ที่มาและกรอบ  
การดำเนินงาน

ธุรกิจและประชาชน

ประชุม

เปิดรับฟังความคิดเห็นในวง
กว้างจากประชาชนทั่วไป

แบบสอบถามผ่าน
สื่อออนไลน์

รับฟังความคาดหวังจาก
ตัวแทนประชาชนและภาคธุรกิจ

ภาพการพัฒนา 
DG ในอนาคต

Swot Analysis

Tow Matrix

ภารกิจหลักของหน่วยงานขับเคลื่อน

ความท้าทายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
- ผลสำรวจความพร้อม DG 
- ผลการดำเนินงานแผน DG ฉบับก่อน

เอกสารงานวิจัย 
- ต่างประเทศ 
- ประเทศไทย 
- แนวโน้มเทคโนโลยี

ร่างวิสัยทัศน์และกรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผน DG

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

กฎหมายและแผน
นโยบายระดับชาติ

เป้าหมายการพัฒนา DG

ร่างกรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นำเสนอร่างกรอบแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลต่อคณะกรรมการ DG

ทิศทางและ 
แนวทาง 
สนับสนุน

แผน DG ของ
ต่างประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ

ประชุม

ประชุม

แบบ 
สอบถาม

ร่วมกันกำหนด 
วิสัยทัศน์ DG

สอบถามปัจจัย 
ส่งเสริมการพัฒนา DG

ร่วมกันกำหนด  
กรอบดำเนินงาน DG



ภาพบรรยากาศการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ

ร่างแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล



(ร่าง) 
วิสัยทัศน์
ของแผนฯ

ปี 2562-2565

เปิดเผย เชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

รัฐบาลดิจิทัล
Connect and Open the Government Through Digital to Co-Create Public Values

พ.ศ. 2562-25653ยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล

ให้พร้อมทั้งข้อมูล และสามารถบริการได้ตรง

ตามความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาค

รัฐ เพื่อการบริหารงาน และบริการประชาชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และ

การใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส

รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่



หลักการที่ 3
การดำเนินงานภายใต้
หน่วยงานของรัฐ

• ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance in Government)

• ปฏิรูปการทำงานและการให้บริการ 
(Digitization)

• การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Integration)

• ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
(Government Data Exchange)



ธรรมาภิบาล  
ข้อมูลภาครัฐ

Data Government 
In Government

ที่มา: ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มกราคม 2561

ป้องกันการเก็บ

ข้อมูลหลักซ้ำซ้อน

ควบคุมวงจรชีวิต

ของข้อมูลได้

มีนโยบายการใช้

ข้อมูลที่ชัดเจน

กำหนดบทบาท

ของเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลมี 

Metadata*
ข้อมูลมีคุณภาพ

- พระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

- พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารทางราชการ 

- ร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยรัฐบาลดิจิทัล 

- ร่างพระราชบัญญัติการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
Data Governance

*Metadata หมายถึงข้อมูลเสริมที่ทำหน้าที่

อธิบายข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายภาพ

นิ่ง ข้อมูลหลักคือภาพ แต่ metadata คือ

ข้อมูลบอกวันที่ถ่าย สถานที่ ความเร็ว

ชัตเตอร์ ฯลฯ หากเป็นหนังสือราชการ เรามัก

จะนึกถึงข้อมูลสารบรรณ ที่บอกวันที่ส่ง วัน

และเวลาที่รับและการสั่งการที่เกี่ยวข้อง



HTTPS://WWW.DGA.OR.TH/TH/PROFILE/2108/

 DATA  
GOVERNANCE 

FRAMEWORK 



การพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล
แบบยั่งยืนและมั่นคง

Government 
Document/Data 
Clearing House

หลกัฐานอืน่จาก
หนว่ยงานทีไ่ม่ใชร่ฐั

หลกัฐานการขำระ 
คา่ธรรมเนยีม 
จากธนาคาร

ใบอนญุาต ท

ใบอนญุาต 2

ใบอนญุาต 1

ทะเบยีน ททะเบยีน 4

ทะเบยีน 3

ทะเบยีน 2

ทะเบยีน 1

หนว่ยงานรบัคำขอ 1

หนว่ยงานรบัคำขอ 2

หนว่ยงานรบัคำขอ 3
หนว่ยงาน 

รบัคำรอ้งขอ ท

ที่มา: ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มกราคม 2561

ต้องดำเนินการโดยมี 

Clearing House

อำนาจหน้าที่

• ขอ้มลูทะเบยีนยงัคงเปน็ 
หนว่ยงานเดมิ ไมเ่ปลีย่นแปลง

• เอกสารที่รับ/ส่ง ต้อง

เข้ารหัสลับโดยที่คนกลาง

เปิดอ่านไม่ได้

• ไม่มีการโอนฐานข้อมูลไป

ที่อื่น เพียงแค่บริการส่ง

สำเนาเอกสารตามคำขอ

เฉพาะรายเท่านั้น

“Clearing House” จะทำหน้าที่รับคำขอเอกสารประกอบจากหน่วยงานที่บริการประชาชน และส่ง

ไปยังหน่วยงานทะเบียนหรือหน่วยที่ออกใบอนุญาต และเมื่อได้รับเอกสารจำเพาะสำหรับประชาชน

แล้ว จะส่งผ่านมายัง Clearing House เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่กำลังบริการประชาชน พร้อมทั้ง

การลงสารบรรณ รับ-ส่ง       ที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง

ประชาชน/เอกชน 

ผู้ ใช้บริการ



ศูนย์กลาง 

แลกเปลี่ยน 

ข้อมูลภาครัฐ

“ระยะเริ่มต้น”



• ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Government Data)

รวดเร็ว ลดภาระ มั่นคงปลอดภัย โปร่งใส     
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรม

หลักการที่ 4
บริการสู่ประชาชน

• บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)



ศูนย์กลาง 

บริการภาครัฐ 

เพื่อภาคธุรกิจ

“ระยะเริ่มต้น”



ศูนย์กลาง 

ข้อมูลเปิด

ภาครัฐ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ



THAILAND 
GOVERNMENT 

SPENDING 

ภาษีไปไหน 

ภาษีมาจากไหน

ตัวอย่างการนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปทำแอปพลิเคชัน



ขอบคุณค่ะ


