ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการขับ เคลื่ อนและปฏิรูป การบริห ารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ ส านักงานรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว
ดังนั้นจึงได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ขั้นตอนเสนอร่างกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ สามารถจาแนกสภาพ
ปัญหาหลักออกเป็น ๒ ประการ ประการแรกคือ ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาประการที่ส อง คือ ปัญหาความด้อยประสิ ทธิภ าพของการดาเนินงานภาครัฐ ในการ
ให้บริการประชาชน ดังนี้
๑.๑ ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลที่มีการจั ดเก็บภายในหน่วยงานภาครัฐ มักจะมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบหรื อมี
ระบบการจัดเก็บที่มีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ประกอบกับมาตรฐานการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกันยิ่ งทาให้การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานทาได้ยากมากขึ้น เกิดความล่าช้า ซ้าซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ
๑.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐที่ขาดความต่อเนื่องและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรภาครัฐโดยทั่ว ไปยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy) ทาให้เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑.๒ ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของการดาเนินงานภาครัฐในการให้บริการประชาชน
๑.๒.๑ ปัญหาการมอบอานาจเพื่อลดขั้นตอนในการติดต่อราชการของประชาชน
การลดขั้นตอนในกระบวนงานของส่วนราชการเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวมีอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการมอบอานาจในปัจจุบันไม่เอื้อให้เกิดการกระจายอานาจในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตต่างๆ
๑.๒.๒ ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชน
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมๆ และ
มั ก จะไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาและปรั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของตนให้ ทั น สมั ย และเท่ า ทั น ความ

-๒เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และมีศักยภาพในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน
๑.๒.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการขอจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการของภาครัฐ
ปัจจุบันในแต่ละปีงบประมาณของการขอจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในแต่
ละโครงการจะมีการขอเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แฝงอยู่ในโครงการต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณและอาจอ้างว่ามีภารกิจบางงานที่เกี่ยวข้องและต้องการอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยเมื่อได้อุปกรณ์มาแล้วกลับใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
๒. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
เครื่ องมือส าคัญประการหนึ่ งที่จ ะสนับสนุนให้การขับเคลื่ อนรัฐบาลดิจิทัล เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
รู ป ธรรมคื อ กฎหมาย ซึ่ ง จะมี ส ภาพบั ง คั บ และมี ค วามยั่ ง ยื น กว่ า การขั บ เคลื่ อ นผ่ า นนโยบายหรื อ แม้ แ ต่ ม ติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่ว่านี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... โดยเป็นกฎหมายที่จะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ ข.(๑) และ (๒) ที่บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้
ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ขจัดความเหลื่อมล้าในสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่จาเป็นต้องมีการปฏิรูป
โดยให้มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยต่างมีอุปกรณ์สื่อสารและมีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย แต่
สาหรับการทางานและการบริการภาครัฐที่ผ่านมากลับยังไม่สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
และอานวยความสะดวกกับประชาชนซึ่งมีความพร้อมใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้วได้ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และเพื่อยกระดับการดาเนินงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ระบบการทางานและข้อมูลสามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
๓. หลักการอันเป็นสาระสาคัญ
หลักการสาคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... จะมี ๓ เรื่อง คือ การจัดทาข้อมูล
และบริ ก ารในรู ป แบบดิ จิ ทั ล (Digitization) การแลกเปลี่ ย นและเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ
(Integration) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) ซึง่ โครงสร้างของร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีทั้งสิ้นจานวน ๓๙ มาตรา แบ่งออกเป็น ๖ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
หมวด ๓ การจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล
หมวด ๔ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
หมวด ๕ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
หมวด ๖ คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล

-๓บทเฉพาะกาล
โดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
โดยมีผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ กาหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการดาเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนจัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติกาหนด รวมทั้งกากับและติดตาม
การดาเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ
(๒) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จัดทาหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว
(๓) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ดังนี้
(๓.๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาหรือแปลงข้อมูลให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๓.๒) ให้หน่วยงานของรัฐร้องขอข้อมูลระหว่างกันได้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน ใน
กรณีที่มีหน่วยงานอื่นจัดทาข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนไว้แล้ว
(๓.๓) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทากระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริ การประชาชน ต้องจัดทากระบวนการหรือการดาเนินงานทางดิจิทัลนั้นให้ทางาน
ร่วมกันได้ เพื่อความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน
(๓.๔) กรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ หน่วยงานของรัฐ มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการชาระเงินทางดิจิทัล เพิ่ม อีก
ช่องทางหนึ่ง ทั้งนีส้ ามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงินแทนหน่วยงานตนเองได้
(๓.๕) หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้องมีระบบการพิสู จน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) กาหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดาเนินการแลกเปลี่ ยนและเชื่ อมโยงข้อ มูล ของหน่ว ยงานของรั ฐ
(Integration) ดังนี้
(๔.๑) หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน โดยให้มี
ศูน ย์ แลกเปลี่ ย นข้อมูล กลางแห่ งชาติเพื่อรองรับและสนับสนุนการแลกเปลี่ ยนและเชื่อ มโยงข้อ มูล ระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔.๒) หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างกัน ต้องใช้ข้อมูลโดย
สุจริต และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการป้องกันมิให้ข้อมูลถูกเปิดเผย ลอก
เลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ทาให้เสียหาย หรือถูกทาลายโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔.๓) ต้องมีการจัดทาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการให้รองรับการเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยจากจุดเดียว

-๔(๔.๔) ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือ
รับแจ้ง ที่จะต้องดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารราชการ ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารราชการทาง
ดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารห้ามเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร และหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าได้มีการยื่นเอกสารตามกฎหมายแล้ว
(๔.๕) หน่วยงานของรัฐสามารถขอเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกันเพื่อนามา
วิเคราะห์ ห รื อประมวลผลเพื่ อประโยชน์ ในการบริห ารราชการแผ่ นดิน ได้ ถึงแม้มีกฎหมายอื่นก าหนดห้ า ม
มิให้ เปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคล แต่ห ากเป็ น การเปิดเผยโดยสุจริตและเป็นการเปิดเผยข้อมูล เท่าที่จาเป็น ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
(๔.๖) ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และจาเป็นต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตาม
กฎหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกรณีนี้ได้
(๕) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล (Open
Government Data) ดังนี้
(๕.๑) หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่จะ
เปิ ดเผยมาแสดงไว้ที่ศูน ย์ ข้อมูล กลางของข้อมูล เปิดภาครัฐ ได้ แต่ไม่กระทบข้อมูล ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ มี
กฎหมายอื่นกาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
(๕.๒) คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองหรือรายชื่อชุด
ข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่ศูนย์ข้อมูลกลางของข้อมูลเปิดภาครัฐได้โดยทันที หรือภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
(๖) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้น
ทาแผนเสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารสาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจาตัว
ผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคล
ดังกล่าวมิได้มีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสอง
ปี นั บ แต่ วัน ที่พระราชบั ญ ญัติ นี้ ใช้ บั ง คับ หากไม่ส ามารถดาเนิน การได้ ให้ รัฐ มนตรีรายงานเหตุผ ลที่ ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ในกรณีคณะกรรมการเห็นว่าบริการของหน่วยงานของรัฐใดมีผลกระทบ
อย่างมากต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดรายชื่อ
หน่วยงานของรัฐ ระบบงาน และประเภทบริการที่ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เร็วกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ก็ได้
๔. ประเด็นที่จะขอรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ และผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่ว มในการนาเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยรั ฐ บาลดิจิ ทั ล พ.ศ. .... ดั ง นั้ น จึ ง ได้ จั ด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ตามประเด็นหมวดกฎหมายที่ได้เสนอร่าง โดยมีประเด็นจะรับฟัง
ความคิดเห็นว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากไม่เห็นด้วยมีเหตุผลหรือมีข้อมูลยืนยันความไม่เห็นด้วยอย่างไร

-๕โดยการแสดงเหตุผลหรือข้อมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร 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
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ (Checklist) การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล พ.ศ. .... เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
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