
สรุปบทเรียน หลักสูตรพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562 
:14 กุมภาพันธ 2566  
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คำอธิบายรายวิชา 

   เรียนรูเกี ่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล วัตถุประสงค 
และกรอบของ พ.ร.บ.รวมถึงสาระของมาตราที่สำคัญและแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 
(Digital Government Act.)  

วัตถุประสงค 

   1.1 เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัลพ.ศ. 2562  

 1.2 เพื่อใหสามารถนำความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัลพ.ศ. 2562 ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

เนื้อหารายวิชา 

    1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562 

   2. วัตถุประสงค กรอบ และทิศทาง 

 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัล หนาที่รับผิดชอบ คาตอบแทน 

   4. ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

 5. อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สพร. 

 6. การสงขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 7. ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง 

 8. ขอมูลที่ตองเปดเผยในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ 

 9. ขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เกณฑการวัดและประเมินผล 

  มีการวัดและประเมินผลผานแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเปนคะแนนจาก Posttest เทากับ 

100 คะแนน ทั้งนี้ผูเรียนตองทำคะแนนรวมทั้งหมดใหไดรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะผานหลักสูตร 

 



2. เนื้อหาที่ไดจากการพัฒนาความรู 

 เทคโนโลยีมีบทบาทสำคญัเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวัน การทำธุรกรรมและการดำเนินธุรกิจ แตเนื่องจาก

หนวยงานภาครัฐสวนใหญ ยังไมไดนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การใหบริการ

สาธารณะ รวมทั้งยังไมมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานรัฐทุกหนวยงานอยางเปนระบบ ดวยเหตุดังกลาว 

จึงมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือ

ยกระดับการบริหารงาน และการใหบริการภาครัฐ ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล นำไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการบริหารงาน การใหบริการและการบูรณาการขอมูลของภาครัฐ ใหเกิดเปน

ระบบการทำงานและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานรัฐ ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว 

เปดเผยและโปรงใส ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐไดพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ ประกอบดวย 20 มาตรา มีองคประกอบสำคัญ ดังนี้  

  2.1 หลักการสำคัญตามกฎหมาย  

  2.2 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

  2.3 ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)  

  2.4 อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

(สพร.)  

  2.5 การสงขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

  2.6 ศูนยแลกเปลี่ยนขอมลูกลาง  

  2.7 ขอมูลท่ีตองเปดเผยในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะ 

 2.1 หลักการสำคัญตามกฎหมายพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ มีหลักการสำคัญตามกฎหมาย ดังนี้ 1) 

ใหมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเปนแผนพัฒนาระดับชาติโดยหนวยงานของรัฐ เชนราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะตองจัดทำแผนงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 2) มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 3) มีสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ทำหนาที่อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานตาง ๆ ตาม

พระราชบัญญัติฯ 4) ใหมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เปนกรอบในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 5) 

ใหหนวยงานภาครัฐจัดทำขอมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 6) ใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูล

เปดของภาครัฐ (Open Government Data) ในรูปแบบดิจิทัล 7) ใหหนวยงานภาครัฐเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน 

และมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง ทำหนาที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล เพื่อใหเกิดบริการสาธารณะแบบ

เบ็ดเสร็จเมื่อหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ จะทำใหเกิดการเปลี่ยนผาน

การบริหารงานและการใหบริการเปนรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดการใชระบบดิจิทัลอยางคุมคา

และเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ เพื่อใหมีระบบและมาตรฐานที่มีการคุมครองขอมูลที่กระทบตอความมั่นคงหรือ

ขอมูลสวนตัวของประชาชน จะทำใหมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่ทำใหเกิดการเชื ่อมโยง 

แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางปลอดภัย นาเชื่อถือ สงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานบริการภาครัฐดานการบริหารงาน 



การเปดเผยขอมูลขาวสารของรัฐในรูปแบบและชองทางดิจิทัลที ่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก ทำใหสามารถ

ตรวจสอบ นำขอมูลไปใชไดรวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ 

ประเมินความคุมคาในการใชจายงบประมาณแผนดิน ลดความซ้ำซอนในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ  

 2.2 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ และมีกรรมการจำนวน 13 ทานคือกรรมการโดยตำแหนง 8 ทาน และกรรมการอื่น ซึ่งเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 5 ทานคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้ 1) 

เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา 5 ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2) จัดทำ

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 3) กำหนดมาตรฐาน ขอกำหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบดิจิทัล เพื่อดำเนินการ

ตามวัตถุประสงคในมาตรา 4 วรรคสอง และตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 4) กำหนดแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล5) 

เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อจัดใหมีหรือปรับปรุงกฎหมายที ่เกี ่ยวของ เพื ่อใหเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคตามมาตรา 4 โดยอาจเสนอตอผูรักษาการตามกฎหมายในการพิจารณายกเวนหรือลดคาธรรมเนียม 

คาบริการ คาปรับ หรือคาใชจายอื่นใด หากเกิดประโยชนในการดำเนินการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัติการบริหารงานฯ 6) ใหคำแนะนำหรือขอเสนอแนะแกหนวยงานของรัฐ ในการดำเนินการตาม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและตามพระราชบัญญัตินี้ 7) กำกับและติดตามใหหนวยงานของรัฐ มีการดำเนินการให

เปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมทั้งเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อใหมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

เปาหมาย และโครงการในแผนดังกลาว 8) กำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง และ

ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 9) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 10) ปฏิบัติหนาที่อื่น

ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

 2.3 ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) มาตรา 7 (2) ของพระราชบัญญัติการบริหารงานฯ 

ไดกำหนดหนาที่ของคณะกรรมการ ใหจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซึ่งในมาตรา 8 มีการกำหนดองคประกอบ

ของธรรมาภิบาลขอมูลภาครฐั ใหตองมีองคประกอบอยางนอย 5 ประการ 

   2.3.1 องคประกอบของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 1) กำหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ใน

การบริหารจัดการขอมูลของหนวยงาน และสิทธิและหนาที่ของผูครอบครอง ควบคุมขอมูลในทุกขั้นตอน 2) มี

ระบบบริหารและกระบวนการจัดการ และคุมครองขอมูลที่ครบถวน 3) มีมาตรการในการควบคุมและพัฒนา

คุณภาพขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน พรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติ

แลกเปลี่ยนกันไดรวมทั้งมีการวัดผลการบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีขอมูลที่มีคุณภาพ สามารถ

นำขอมูลไปใชตอยอดนวัตกรรมได 4) มีการกำหนดนโยบายหรือกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลที่

ชัดเจน และมีระบบบริหารจัดการ รวมทั ้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ มครองขอมูลที ่อยู ในความ

ครอบครอง ใหมีความมั่นคงปลอดภัย ไมใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิด 5) มีการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล 

เพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธิใน

การเขาถึงขอมูลของหนวยงานภาครัฐนอกจากนี้ มาตรา 4 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

รวมทั้งการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูลภาครัฐ และมาตรา 8 ไดกำหนดองคประกอบของธรรมาภิบาล



ขอมูลภาครัฐในการทำงานรวมกันเอาไวซึ ่งหนวยงานภาครัฐตองจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และตอง

ดำเนินการในเรื่องทีก่ำหนดไวในมาตรา 12 ใหเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

  2.3.2 เรื่องที่หนวยงานของรัฐตองดำเนินการใหเปนไปตามธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 1) จัดทำ

ขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยเปนขอมูลที่มีความสมบูรณ เชื่อถือไดและสามารถใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น และนำไป

ประมวลผลตอไปได 2) จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการ

ใหบริการประชาชน ที่สามารถทำงานรวมกันไดตามมาตรฐาน ขอกำหนดและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลกำหนดเพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นไดโดยมุงเนนการอำนวย

ความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนที่เปนไปตามมาตรฐาน และมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานของ

รัฐเปนสำคัญ 3) กรณีที ่มีกฎหมายกำหนดใหหนวยงานของรัฐ สามารถเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม คาบริการ 

คาปรับหรือคาใชจายอ่ืนใดจากประชาชน จะตองจัดใหมีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลเพ่ิมมาอีกทางหนึ่ง และอาจ

ตกลงกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นใหจัดเก็บเงินดังกลาวแทนได 4) จัดใหมีระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทาง

ดิจิทัล เพ่ือประโยชนในการอำนวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางท่ีสอดคลองกัน

ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 5) จัดใหมีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการ

เขาสูบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหมีความพรอมใช นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบไดโดยอยางนอย 

จะตองจัดใหมีระบบปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอรตามกฎหมายวาดวยการรักษา

ความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร 6) จัดใหมีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ ใหมีความรู ความสามารถในการ

ดำเนินงานดานการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล ใหเปนไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 7) 

ใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการใหบริการ

ภาครัฐผานระบบดิจิทัลของหนวยงานของรัฐการจัดทำขอมูลใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตามขอหนึ่ง ใหเปนไป

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ถาหนวยงานของรัฐแหงอื่นซึ่งมีหนาท่ี

และอำนาจรับผิดชอบในการจัดทำหรือรวบรวมขอมูลดิจิทัลนั้นไวเปนขอมูลหลักแลว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ให

หนวยงานของรัฐดังกลาวจัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลนั้นระหวางกันโดยไมจำเปนตองจัดทำ

ขอมูลขึ้นใหมทั้งหมด  

 2.4 อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๐กำหนดให

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ทำหนาที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลดวยอาจสรุปไดวา สพร. จะเปนผูทำหนาที่วิเคราะห ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนใหคำแนะนำดานวิชาการแกหนวยงานของรัฐ เพื่อให

หนวยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 ได 

 



 2.5 การสงขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลพระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 11 การไมเรียกรับเอกสารหรือหลักฐานของทาง

ราชการจากประชาชน และมาตรา 13 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่หนวยงานของรัฐมีการจัดทำ

และครอบครอง รวมทั้งเรื่องการขอเชื่อมโยงแล ะแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล ในมาตรา 16 เปนเรื่องที่หนวยงาน

ของรัฐตองดำเนินการ โดยขอมูลจะตองใชตามวัตถุประสงค และดูแลรักษาใหมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรา 14 ของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดวยกรณีที่หนวยงานตองการเอกสาร หรือหลักฐานของทางราชการที่หนวยงานรัฐออกให 

เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ สามารถขอใหหนวยงานที่ออก

เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว สงขอมูลเอกสารหรือหลักฐานมาทางดิจิทัล โดยไมตองเรียกรับเอกสารจาก

ประชาชน และถาไมมีกฎระเบียบที่ระบุเรื่องคาใชจายไว หามมีการเรียกเก็บคาใชจายจากการทำสำเนาเอกสารที่

สงมาทางชองทางดิจิทัลและใหถือวามีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหนวยงานของรฐันั้น

แลวดวยเหตุดังกลาว การจะเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐได หนวยงานรัฐตาง ๆ ที่มีขอมูลอยู ตองจัด

ใหมีบริการขึ้น ตามที่กำหนดไวในมาตรา 13 วา “เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการ

ประชาชน ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองตามที่

หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ” โดยมาตรา 14 ไดกำหนดไวเพิ่มเติมวา หนวยงานของรัฐผูรับขอมูลดิจิทัลตาม

มาตรา 13 ตองใชขอมูลตามวัตถุประสงคในหนาที่และอำนาจของตนเทานั้น และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความ

มั่นคงปลอดภัยไมมีการเปดเผยหรือโอนขอมูลไปยังบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล ดวยมาตรา 16 กลาวถึงการขอ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล โดยหนวยงานของรัฐที่ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลหรือมีขอมูลสวนบุคคล

อยูในความครอบครอง หากมีหนวยงานของรัฐอื่น ประสงคจะใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน จะตองมีการจัดใหมีบริการดังกลาว โดยดำเนินการและเปดเผยขอมูล 

ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั่นคงปลอดภัยดวย  

 2.6 ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 มาตรา 15 กำหนดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางและทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐ ในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล โดยศูนยแลกเปลี่ยน

ขอมูลกลางจะกำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี ่ยวกับการเชื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูลดิจ ิทัล เสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหความเห็นชอบทำหนาที่ประสาน ใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐใน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลระหวางกัน รวมทั้งกำกับติดตามใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปใน

แนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 

นอกจากนี ้ จะเปนหนวยงานที่จัดทำคำอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐและจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล ดวยสพร. เปนผูดำเนินการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เปนการชั่วคราวแต

ไมเกินสองปนับจากประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ และเมื่อครบกำหนด ระยะเวลา คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

จะพิจารณาความจำเปนและเหมาะสมเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐที่จะมาดำเนินการเกี่ยวกับศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

กลางตอไป 

 2.7 ขอมูลที่ตองเปดเผยในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณะมาตรา 17 กำหนดใหหนวยงานของรฐัจัดทำขอมูล

ที่ตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ โดยตองให

ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจายและสามารถนำไปเผยแพร ใชประโยชน หรือพัฒนา



บริการและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดโดยมีมาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล ตามที่คณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดกำหนดไว เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สพร. มีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลของหนวยงานของรัฐ 

แกประชาชน ผานระบบดิจิทัล โดยจะทำหนาที่ประสานงานใหหนวยงานของรัฐจัดสงหรือเชื่อมโยงขอมูลตาม

มาตรา 17 และเปดเผยแกประชาชน ตามรูปแบบ และมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ให

เปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกันที่สอดคลองกับหลักการเปดเผยขอมูลที่เปนสากล 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 

 3.1 มีความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับมาตราท่ีสำคัญและแนวปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐที่ตองดำเนินการให

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  

 3.2 สามารถนำความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมายได  

 3.3 มีความรูและทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลเพิ่ม

มากขึ้น 

 


