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บทคัดย่อ 
         ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีชื่อย่อว่า “สรอ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนที่ถูก
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดย
ผู้เขียนจะศึกษาในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับ สรอ. และกลไกต่างๆ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่ สรอ. ใช้เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินภารกิจในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ศึกษาเทียบเคียงกับแนวความคิดและ
หลักการเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ  
 จากการศึกษาพบว่า สรอ. มีภารกิจหลักคือการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ มาตรฐานด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งอ านาจหน้าที่ที่ สรอ. ได้รับตามกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกายังไม่เพียงพอที่จะเป็นหน่วยงานหลักใน
การผลักดันให้หน่วยงานรัฐอ่ืนมีการปฏิรูประบบการท างานและการให้บริการโดยการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ หรือที่เรียกว่า “Connected 
Government” โดยที่ผ่านมา สรอ. ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
การอาศัยค าสั่งในทางบริหาร เช่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาการด าเนินงานด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นเอกภาพ หรือแก้ปัญหาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างท า (Silo 
Base) ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 
 ส าหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของบางประเทศมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย
และแผนชาติที่ชัดเจน บางประเทศมีการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการออกกฎหมายว่าด้วยรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Act) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการด าเนินงานของแต่ละ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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หน่วยงานที่ไม่สอดคล้องกัน หรือก าหนดหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ  
 ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู้ เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบแล้ว จึงเสนอให้มีการตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ....  ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้จะต้อง
ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโดยเฉพาะ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และจัดตั้งส านักงานพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2554 เป็นอันยกเลิก และให้โอนบรรดากิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของ สรอ. ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
 

1.  บทน า 
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดิน หรือที่ เรียกว่า “รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government)” เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในการผลักดันให้
เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันตามเหตุ ปัจจัยและความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ของแต่ละประเทศ บางประเทศอาจผลักดันโดยการก าหนดเป็นนโยบายและแผนระดับชาติก็เพียงพอ
ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเอกภาพได้ เช่น เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นต้น แต่บางประเทศ
ที่อาจมีปัญหาหรือข้อจ ากัดไม่ว่าจะโดยรูปแบบการปกครอง ข้อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมในการท างานของ
หน่วยงานรัฐที่ผ่านมาอันส่งผลให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนาใน
รูปแบบที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม หรือเป็นระบบการท างานแบบต่างคนต่างท า (Silo Base) ซึ่งการประกาศ
นโยบายหรือแผนชาติอาจไม่สามารถบังคับหน่วยงานรัฐเหล่านั้นได้ จึงจ าเป็นต้องมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมาเฉพาะที่เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Act)” โดยในกฎหมายจะมี
การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการท างานให้รองรับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง มีกลไกการ
ด าเนินงานให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณ ตลอดจนมกีารก าหนดหน่วยงานกลางที่จะมารับผิดชอบใน
การก ากับดูแลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
เกาหลี เป็นต้น 
 ส าหรับราชอาณาจักรไทยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการท างานใน
หน่วยงานรัฐตั้งแต่ปี 2506 และมีการริเร่ิมจัดท านโยบายและแผนการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานรัฐเพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554  ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือมีชื่อย่อว่า “สรอ.”  
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และด้วยชื่อที่พ้องกับค าว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” จึงท าให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่พอสมควร 
โดยมีบางส่วนเข้าใจว่า สรอ. เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อย่างไรก็
ดี สรอ. มีสถานะเป็นเพียงหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกา 
บทบาทหน้าที่ของ สรอ. จึงเป็นเพียงหน่วยบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและจัดท า
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการทางวิชาการ และจัดฝึกอบรม
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ไดม้ีอ านาจบังคับหรือก ากับดูแลให้หน่วยงานรัฐทั้งหลายมีการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าหรือแนวทางที่ สรอ. จัดท าขึ้น ดังนั้นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกับ ก.พ.ร. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงอาจอาศัยช่องทางการสั่งการหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางมติคณะรัฐมนตรี  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ สรอ. ในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในราชอาณาจักรไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ได้ โดยเฉพาะปัญหาการ
ด าเนินงานแบบ Silo Base ที่แต่ละหน่วยงานมักจะอ้างเหตุกฎหมายหรือกฎหมายภายในของตนที่ไม่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการบูรณการเพื่อให้เกิดการ เชื่อมโยงระบบการท างานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และหากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรไทยยังคง
เป็นเช่นนี้ ย่อมท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดน้อยถอยลงไป ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหานี้ดังจะกล่าวต่อไป 
 

2.  แนวความคิด บทบาทและกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  แนวคิดว่าด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากกระแส
การพัฒนาองค์ความรู้ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ส าคัญ 2 กระแส3 ประกอบด้วย กระแสรัฐประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration) อันเกิดจากการประชุมมินนาวบรูค (Minnowbrook)                 
ณ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1968 การประชุม
ดังกล่าวนี้เป็นการประชุมที่ เน้นให้เห็นถึงการปรับตัวของภาครัฐในการให้ความส าคัญกับการบริการ
ประชาชนและภาคประชาชน อีกกระแสได้แก่ กระแสการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ที่มีข้อเสนอว่า การจัดการของภาครัฐและเอกชนไม่มีความแตกต่างกัน โดยที่การจัดการของ
ทั้งสองส่วนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันได้  

                                                           
3 ศรีรัฐ โกวงศ์, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government): บทส ารวจเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร, 2551), น. 117, 121 

และ 125-127). 
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   ทั้งนี้ ค าว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” สามารถให้นิยามได้ดังนี้ “การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายใน
องค์กรและการให้บริการต่อประชาชน สร้างความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ โดย
สามารถติดต่อได้ในทุกที่ทุกเวลา ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
และเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐจากประชาชนทุก ๆ ส่วนของสังคม”4  
  ส าหรับรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) รัฐกับประชาชน 
(G2C) เป็นการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน  (2) รัฐกับเอกชน (G2B) เป็นการให้บริการของรัฐต่อภาคธุรกิจ
เอกชน (3) รัฐกับรัฐ (G2G) เป็นรูปแบบการท างานโดยการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการส่ง
เอกสารและข้อมูลระหว่างกัน และ (4) รัฐกับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) เป็นการให้บริการที่
จ าเป็นระหว่างรัฐกับพนักงานขององค์กร โดยการสร้างระบบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและ
ด ารงชีวิต เช่น ระบบสวัสดิการ ระบบสืบค้นข้อมูลภายในองค์กร และระบบพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น  
    ในส่วนระดับการพัฒนาของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์5 แบ่งออกได้ 5 ระดับ ได้แก่ (1) 
ขั้นให้ข้อมูล (Information) เช่น การจัดท าเว็บไซต์ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน (2) 
ให้บริการโต้ตอบกับประชาชน (Interaction) เช่น การบริการสืบค้นข้อมูล สร้างส่วนโต้ตอบกับประชาชน 
หรือการสร้างเว็บบอร์ด เพื่อให้ประชาชนสามารถฝากข้อความปัญหา เป็นต้น (3) ท าธุรกรรมผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานรัฐได้ (Interchange Transaction) เช่น การช าระภาษีออนไลน์ หรือการจ่ายค่าปรับจราจร เป็น
ต้น (4) การบูรณาการ (Integration) เป็นการปฏิรูปการให้บริการของรัฐที่เคยเป็นองค์กรที่ไม่เชื่อมต่อกัน ให้
มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลข่าวสารและบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านหน้าต่างเดียว 
(Single Windows) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน 
และ (5) การท างานที่ชาญฉลาด (Intelligence) โดยก าหนดให้ระบบเว็บไซต์สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้
บริการของประชาชนได้ และสามารถจัดข้อมูลที่ผู้ติดต่อราชการต้องการให้โดยอัตโนมัติ เช่น เกษตรกรที่
สนใจเร่ืองราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร สามารถได้รับข้อมูลได้ทันทีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง และสามารถ
พัฒนาไปถึงการพยากรณ์ หรือการป้องกันอุบัติภัยในอนาคต เป็นต้น 
 

                                                           
4 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : รัตนไตร, 2549), น.53. 
5 สุทิศา ปุรสาชิต, “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) : 

กรณีศึกษากรมการขนส่งทางบก,” (วิทยานิพนธ์ธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 
น. 15. 
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 2.2  บทบาทของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
  การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมามุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วโดยอิงอยู่บนกระบวนการท างานและการให้บริการแบบเดิมคือจะมุ่งเป้าไป
ที่การพัฒนากระบวนงานภาครัฐให้รวดเร็วขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้
ปัจจุบันมุมมองและวิธีคิดในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไป โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้ส่วนต่างๆ ของรัฐบาลเกิดการบูรณาการระหว่างกัน เป็นการปฏิ รูปก ระบวนการท างาน 
(Transformation) ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานและการให้บริการเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่
รองรับหรืออ านวยความสะดวก ดังนั้นบริบทของการพัฒนาการท างานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานเช่นปัจจุบัน จึงแตกต่างจากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
อย่างมาก โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์จะเป็นฐานรากส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเปรียบเสมือน
กระดูกสันหลังที่สนับสนุนภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เหมือนแขนขาให้สามารถด าเนินกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจได้อย่างคล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น บทบาทของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันจึงมี
ความส าคัญและสร้างประโยชน์ต่อประเทศในหลายประการ  
 2.3  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    
   ไม่ว่ารูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นรูปแบบ
ใด หากไม่มีมาตรการหรือกลไกทางกฎหมายมารับรองหรือสนับสนุนแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐอาจไม่มั่นใจในผล
ทางกฎหมายของการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงยึดติดกับรูปแบบการท างานและการบริการ
แบบเดิม ในขณะที่ประชาชนก็อาจไม่เชื่อมั่นในการใช้งานหรือบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดั งกล่าวได้ 
ดังนั้นกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาท าหน้าที่ทั้งส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และท าหน้าที่ป้องปรามเพื่อลดปัญหาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม โดยกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์มีหลายฉบับ เช่น 
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Law หรือ E-Transaction Law) กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature Law) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Law) 
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime Law หรือ Computer Crime Law) กฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Law) และ
กฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Law) เป็นต้น 
 ส าหรับกฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีในทุกประเทศ เนื่องจากบางประเทศใช้กลไกทาง
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการรับรองผลทาง
กฎหมายของการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์ก็
เพียงพอแล้ว แต่บางประเทศมีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
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ยังไม่เพียงพอให้การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐต่างๆ สามารถเดินไปข้างหน้าในทิศทาง
เดียวกันได้ ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดของรูปแบบการปกครอง กฎหมายภายในอ่ืนๆ และวัฒนธรรมการท างานที่ไม่
สามารถท าให้เกิดเอกภาพได้ ก็จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 
 

3.  แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ 
3.1  สหรัฐอเมริกา 

  สหรัฐอเมริกามีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกรัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Act of 2002) เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ทั้ง
มาตรฐานการด าเนินงาน บุคลากร งบประมาณมีความเป็นเอกภาพ และใช้กลไกด้านงบประมาณมาเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งในการกระตุ้นการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐต่างๆ โดยสาระส าคัญของ
กฎหมายฉบับนี้6 ได้แก่ เพิ่มบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ Director of the Office of Management and 
Budget (OMB) ในฐานะของผู้น าในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และท าการจัดตั้งส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of E-Government and IT) สนับสนุนให้มีการริเร่ิม
โครงการพัฒนาบริการภาครัฐโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อ านวยความสะดวกในการประสานงาน
ข้ามหน่วยงานเพื่อให้การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนในด้าน
เงินทุนอย่างเต็มที่ 
 3.2  เครือรัฐออสเตรเลีย 
  การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลียจะใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อน ส่วนมาตรการทางด้านกฎหมายนั้นไม่ได้มีการออกกฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา
โดยเฉพาะแต่อย่างใด โดยใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
ฐานรองรับผลทางการกฎหมายของการด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการภาครัฐของออสเตรเลีย ค.ศ. 
2012–2015 (Australian Public Service ICT Strategy 2012–2015) ยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดกรอบให้
หน่วยงานรัฐต่างๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการที่ดีขึ้น การด าเนินงานภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลิตภาพ และสร้างความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ โดยมี
ส านักงานจัดการข้อมูลภาครัฐของออสเตรเลีย (Australian Government Information Management Office, 

                                                           
6“E-Government Act of 2002 [section 3602 (e), (f)],” Accessed February 7, 2017, from 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ347/html/PLAW. 
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AGIMO)7 ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้ค าปรึกษาและการบริการด้าน ICT โดยมีหน้าที่ในการ
จัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนด้าน ICT แบบบูรณาการของภาครัฐส าหรับการเสนอของบประมาณ
ขนาดใหญ่ และมีหน้าที่ในการจัดการการให้ข้อมูลและการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของรัฐ แต่
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้จัดสรรความรับผิดชอบเร่ืองรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์ให้กับ 2 กระทรวง
คือ กระทรวงบรอดแบนด์ การสื่อสาร และเศรษฐกิจดิจิทัล (DBCDE) และกระทรวงการคลัง (DoFD) โดย
ยังไม่มีความชัดเจนเร่ืองหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ประสาน 
 3.3  สาธารณรัฐเกาหลี 
  การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ขับเคลื่อนผ่านนโยบายและแผนชาติ 
และมีการออกกฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Act) ขึ้นโดยเฉพาะ ในปี ค.ศ. 2010 
ได้มีการออกกฎหมาย Act on Shared Utilization of Public Administration Information8 หรือบางกรณี
เรียกว่าเป็น E-Government Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการก าหนดหน้าที่ต่างๆ ในการด าเนินงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการขยายภารกิจให้กับ National Information 
Society Agency (NIA) เพื่อมาเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและส่งเสริม การประสานงาน และการ
ให้ค าปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ NIA ซึ่งได้ก่อตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายมาตรา 10 ของ The Framework Act on Informatization Promotion 1987 และเมื่อมีการออก
กฎหมาย E-Government Act 2010 ก็ได้ก าหนดให้ควบรวมหน่วยงาน Korea Agency for Digital 
Opportunity and Promotion กับ NIA เข้าด้วยกัน โดยยังคงให้ใช้ชื่อ NIA ตามเดิม และก าหนดภารกิจส าหรับ
หน่วยงาน NIA ใหม่ ให้ท าหน้าที่ส่งเสริมการใช้งานสารสนเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับ
นโยบายของประเทศ เป็นองค์กรหลักด้านสารสนเทศแห่งชาติและเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี 
 

4.  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในราชอาณาจักรไทย 
      ปัญหาทางกฎหมายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สรอ. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้เขียนได้สรุปปัญหา ดังนี้  

                                                           
7LeMay, R. 2013, “Govt splits AGIMO, appointing CIO, CTO.,” Accessed April 27, 2017, from 

http://delimiter.com.au/2013/01/07/govt-splits-agimo-appointing-cio-cto. 
8 Yong Woo LEE, “E-Government of Korea,” Accessed May 5, 2017, from 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201305/20130514ATT66080/20130514ATT66080EN.pdf 
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 4.1  ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 
 ด้วย สรอ. มีภารกิจหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ มาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดฝึกอบรมบุคลากร
ภาครัฐให้มีความรู้และทักษะด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายระดับพระราช
กฤษฎีกาของ สรอ. ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพใหญ่ระดับประเทศ 
โดยเฉพาะการก ากับดูแลและบังคับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนาการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบการท างานและข้อมูลระหว่างกัน 
  ที่ผ่านมา สรอ. ได้อาศัยช่องทางอ่ืนในการบังคับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการด าเนินงานตาม
แนวทางหรือแผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้ ก.พ.ร. ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ประจ าปีให้กับ
หน่วยงานต่างๆ หรือการขอออกเป็นค าสั่งทางฝ่ายบริหาร โดยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งทั้ง
สองช่องทางนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแปลงได้ และส าหรับมติคณะรัฐมนตรีนั้นยัง
ขาดกลไกการติดตามการปฏิบัติตามมติ บางกรณีที่พบหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มี
มาตรการด าเนินการกับหน่วยงานดังกล่าว เช่น กรณีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่มี
ค าสั่งให้ข้าราชการยุติการใช้อีเมล์ของเอกชนโดยเฉพาะต่างชาติ เช่น YAHOO และ HOTMAIL โดยให้
เปลี่ยนมาใช้อีเมล์ของหน่วยงานรัฐนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเอกสารทางราชการตามนโยบายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ แต่ปัจจุบันก็ยังพบเห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่ใช้อีเมล์ของเอกชน
ต่างชาติอยู่ โดยยังไม่ได้มีมาตรการด าเนินการกับหน่วยงานเหล่านั้น เป็นต้น นอกจากนี้จากการศึกษายัง
พบว่า เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรไทยเนื่องจากบทบาทของ 
สรอ. ที่มีตามกฎหมายยังไม่พียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส าเร็จได้ 
ดังต่อไปนี้  
  4.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ราชอาณาจักรไทยไม่ได้จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ แต่จะไปแฝงอยู่ในนโยบายและแผนชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งที่ผ่านมาราชอาณาจักรไทยมีการประกาศนโยบายและแผนพัฒนา ICT มาหลาย
ฉบับ เช่น แผน IT2000 แผน IT 2010 หรือแผน ICT2020 เป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถผลักดันการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นภายใต้แผนเหล่านี้ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ ด้วยยังขาด
หน่วยงานกลางที่จะมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายและแผนชาติ ทั้งในการท าหน้าที่ช่วยแปลงนโยบายและแผน
ชาติเหล่านี้ไปสู่แผนเชิงปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆ ท าให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถจัดท าแนวทางการ
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พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือบางหน่วยงานก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามแผน
อย่างจริงจัง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานกลางในการติดตาม ตรวจสอบ ก ากับดูแลและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ อย่างจริงจัง ทั้งนี้ที่ผ่านมา สรอ. ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ด าเนินการข้างต้น จึงท าได้เพียงพยายามติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนเท่านั้น  

 4.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  กฎหมายที่ใช้ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บางประเทศก็ไม่ได้มีการออกเป็น

กฎหมายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่ใช้เพียงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการใช้นโยบายและแผนชาติก็สามารถผลักดันการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ส าหรับราชอาณาจักรไทยก็ใช้กลไกลักษณะนี้เหมือนกัน แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

  ส าหรับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติอยู่ในฉบับเดียวกัน ก็เป็นกฎหมายเชิงส่งเสริมที่ไม่ได้มีการก าหนดบทลงโทษ 
(เว้นแต่กรณีที่เป็นส่วนงานก ากับดูแล) เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งในการท าธุรกรรม โดยให้มีผลผูกพันทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมแบบอ่ืน เช่น กระดาษ เป็นต้น แต่ไม่ได้บังคับให้หน่วยงานต้องมีการ
พัฒนาระบบการท างานและการบริการโดยใช้เทคโนโลยี และแม้ว่าในมาตรา 35 ของกฎหมายฉบับนี้
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 35 นี้ด้วย แต่ก็พบว่าหน่วยงานรัฐจ านวนมากไม่ได้ปฏิบัติตาม    

  นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่ามีกฎหมายอีก 2 ฉบับที่มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริการภาครัฐ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ก็มิได้ก าหนดให้มีกลไกหรือแนวทางรองรับการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดการบูร
ณาการการท างานและข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ ท าให้ผลการด าเนินการตามกฎหมาย
ยังปรากฏภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานแบบต่างคนต่างท า โดยที่ไม่ได้ช่วยอ านวยความสะดวก
ประชาชนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  
 4.2  การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. .... 
    ด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สรอ. ที่ก าหนดให้เป็นเพียงหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก ไม่ได้
ให้อ านาจในการบังคับให้หน่วยงานรัฐอ่ืนต้องปฏิบัติข้อเสนอแนะ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่ เป็นผู้น าด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีการออกกฎหมาย E-Government Act  ผู้เขียน
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จึงเห็นควรให้ราชอาณาจักรไทยมีการออกเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเช่นเดียวกัน โดยกฎหมาย
ดังกล่าวมีประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  4.2.1 การปฏิรูปและบูรณาการระบบการท างาน ข้อมูลและการให้บริการต้องให้มีความเชื่อมโยง
กัน 

  ตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไว้
ประการหนึ่งในมาตรา 258 คือให้หน่วยงานรัฐมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้มีการบูรณา
การฐานข้อมูลของหน่วยงานทุกแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการพัฒนาบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น และท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  อย่างไรก็ดี กลไกในการน ามาใช้เพื่อให้เกิดปฏิรูปและบูรณาการระบบการท างาน ข้อมูล
และการให้บริการให้เชื่อมโยงกันได้นั้นกลับยังไม่ชัดเจน ไม่มีมาตรฐานกลาง หรือกฎหมายกลางในการ
บังคับหน่วยงานให้ด าเนินการ แม้ว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการใช้เทคโนโลยีในการท างานและการ
บริการอยู่แล้ว แต่เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้มาตรฐานของระบบการท างานและการบริการ
แตกต่างกัน ไม่สามารถบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่
ไม่ได้รับการแก้ไข และปรากฏในโครงการภาครัฐหลายโครงการ เช่น โครงการ National Single Window ที่
มีการจัดท าศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยให้กรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลัก และประสานกับอีก 36 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเร่ิมมานับสิบปี และแม้จะมีการออกเป็น
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อมาสนับสนุนการด าเนินการเร่ืองนี้ ก็ไม่ได้มีความคืบหน้ามากเท่าที่ควร
จนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

 4.2.2  ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อก ากับดูแลการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
  ปัจจุบันไม่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งการขาดหน่วยงานกลางนี้เป็นปัญหาที่ผู้เขียนเห็น
ว่าเป็นปัญหาส าคัญ และเป็นต้นน้ าของปัญหาในหลายๆ ข้อที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศจะมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่นี้ โดย สรอ. ถูกคาดหวังให้ท าหน้าที่
ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายจัดตั้งที่ให้ สรอ. มีสถานะเป็นองค์การมหาชนระดับพระราชกฤษฎีกา จึง
ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่สามารถยกระดับการท างานเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เหมาะสมในการมาท าหน้าที่หน่วยงานกลางตามกฎหมายนี้ 
คือ ส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยให้ด าเนินการโอนภารกิจ ทรัพย์สิน บุคลากร สิทธิ
ต่าง ๆ ของ สรอ. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 
มาไว้ที่ส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อมาท าหน้าที่พัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ประเทศในภาพรวมทั้งหมด ตลอดจนก ากับดูแลให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายและแผน และ
ข้อก าหนดในกฎหมายนี้ 
  4.2.3  หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานกลาง 
   ในส่วนของสังกัดของส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายใหม่นี้ ผู้เขียนยังเห็นว่า ไม่ควรให้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ควรสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ด้วยภารกิจในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็น
เร่ืองที่นอกเหนือจากเร่ืองเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีก
ทั้งการด าเนินภารกิจบางกรณีจ าเป็นต้องมีการสั่งการหรือก ากับดูแลกระทรวงและหน่วยงานภายใต้
กระทรวงต่างๆ รวมถึงยังต้องร่วมมือกับ ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ในการผลักดันการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านกระบวนการท างาน
และการบริการ การบริหารงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี  ซึ่งในหลายประเทศก็ให้
หน่วยงานลักษณะนี้ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดอย่างประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี เช่น สหรัฐอเมริกา ที่
ให้ส านักงาน Office of Management and Budget (OMB) เป็นส่วนงานหนึ่งในส านักงาน Executive Office 
ของประธานาธิบดี หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ให้ส านักงาน The Smart Nation and Digital Government 
Office (SNDGO) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

   4.2.4  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. .... 
  เนื่องจากกฎหมายนี้ เป็นกฎหมายกลางที่ต้องการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบโดยน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งข้อก าหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายนี้จะบังคับใช้กับทุกกระทรวงและหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวง หากให้ผู้รักษาการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอาจไม่เหมาะสม ประกอบกับ
ตามข้อคิดเห็นข้างต้นของผู้เขียนที่เห็นว่าส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ควรต้องอยู่
ภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นนายกรัฐมนตรี 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประกอบกับที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าราชอาณาจักรไทยสมควรจะต้องมีการออกกฎหมายพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา รวมถึงสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบการท างานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 
และมีหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความก้าวหน้าและ
เทียบเท่าประเทศที่เจริญแล้ว   
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5.  บทสรุป 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ผู้เขียน
จึงใคร่ขอเสนอแนะให้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. .... 
เพื่อเป็นกฎหมายกลางที่จะช่วยขจัดปัญหาการท างานแบบ Silo Base ที่ฝังรากลึกมานาน และท าให้เกิดการ
ปฏิรูปการท างานและการบริการภาครัฐที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐได้สม
ดังเจตนารมณ์และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ  
 ส าหรับหลักการที่ส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. .... มีดังนี ้

1. ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สามารถวางเป้าหมายประเทศในเร่ืองนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปแฝงอยู่ในแผนชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานกลางในด้านกระบวนการท างานหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานรัฐบาลอิเล็กรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติ รวมถึงก าหนดให้มีหลักการความเท่าเทียมกัน
ทางกฎหมาย (Functional Equivalent) เพื่อขจัดปัญหาข้อจ ากัดด้านกฎหมายต่างๆ ในปัจจุบันที่มีหลักการไม่
สอดคล้องหรือไม่รองรับการด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้บทบัญญัตินี้แทนที่กฎหมาย
อ่ืนๆ กล่าวคือ หากหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการตามกระบวนการหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายนี้ก าหนด ให้
ถือว่าได้มีการด าเนินการตามกฎหมายเช่นว่านั้นแล้ว  เพื่อให้ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐสามารถด าเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอการแก้กฎหมายแต่ละฉบับ 

3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตขิึ้นมาท าหน้าที่ก ากับดูแล
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  

4. จัดตั้งส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ อยู่ภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เป็นอันยกเลิก 
และให้โอนบรรดากิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ  สรอ. 
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ สรอ. เดิมยกระดับ
มาเป็นหน่วยงานกลางในระดับพระราชบัญญัติที่ได้รับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติในการก ากับดูแลการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ต่างๆ 

5. ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้คือ นายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าที่สั่งการทุกกระทรวงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้  
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6. มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมี
การฝ่าฝืนข้อก าหนดในกฎหมายนี้ด้วย เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้ าที่รัฐเคร่งครัดในการปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้ 
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