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บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ปัจจุบัน

• ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• คณะทํางานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ศาลฎีกา

• คณะกรรมการศึกษาและพัฒนางานวิทยบริการของสํานักงานอัยการสูงสุด

• คณะอนุกรรมการพิพิธภณัฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

• ที่ปรึกษาเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง

• คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาใหม่

ที่ผ่านมา

• อ.ก.พ. เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.

• คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน รัฐสภา

• คณะกรรมการกําหนดแนวทางการจัดการสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างบทเรียนออนไลน์ของศาลปกครอง

• คณะกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลความรู้ของสํานักงานศาลปกครอง

• คณะกรรมการกําหนดแนวทางในการจัดการสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของศาลปกครอง

• คณะกรรมการพัฒนาศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

• คณะกรรมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุตธิรรมทางปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• ที่ปรึกษาคณะทํางานจัดการความรู้ สํานักงาน ก.พ.



กฎหมาย (ดิจิทัล) ที่ควรนํามาปรับใช้เพื่อก้าวสู่องคก์รดิจิทัล

• ลิขสิทธิ์
• พ.ศ. 2537
• ฉบับที่ 2, 3 พ.ศ. 2558
• ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

• ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
• พ.ศ. 2540 

• การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
• พ.ศ. 2550
• ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

• ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ 
• พ.ศ. 2544
• ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
• ฉบับที่ 3, 4 พ.ศ. 2562

• คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• พ.ศ. 2562

• GDPR
• พ.ศ. 2561

• ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) 
• พ.ศ. 2561 

• การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
• พ.ศ. 2562

• การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดจิิทัล 
• พ.ศ. 2562



ข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ

พ.ศ. 2540

มาตรา 3 ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะใด กิจการใด หรือ

หน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม 

(๒) ...



หลักพื้นฐานของการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

• จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 
• เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทําได้

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

GDPR
https://gdpr-info.eu/

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/138564#oer_data



พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิัล พ.ศ. 2562

กฎหมายนี้มีที่มาจากข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ 
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมวดว่าด้วยการปฏิรูป
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูล

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดเผยและ
เชื่อมต่อกัน (Open and Connected 
Government) รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159482



มาตรา 11

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรปูแบบและช่องทางดิจิทัล ในกรณีที่กฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบใด กําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรอื
จดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารหรอืหลกัฐานของทางราชการที่หน่วยงานของรฐัออกให้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต 
รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการ
เช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าว ในการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสําเนา
ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่ขอเอกสาร เว้นแต่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบดังกล่าวกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่น
เอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว



มาตรา 11 ตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับข้อ 17 ของคําสั่ง คสช. นี้
สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าการที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหน้า คสช. จะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญาว่าละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่ และยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาครัฐใน

ภาพรวมด้วย ดังนั้นจึงเสนอมาตรการดังกล่าวให้ ครม.เห็นชอบ 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วย ต้องปฏิบัติให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พ.ย.61 ดังนี้

1. กรณีที่หน่วยงานรฐัใดมีกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดให้

ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสําเนาเอกสาร หรือหลักฐานที่ทางราชการ

หรือหน่วยงานของรฐัอื่นใดออกให้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการ

ที่จําเป็น เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้

ล่วงหน้า โดยไม่ต้องทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนในการติดต่อราชการได้โดยเรว็ที่สุด

2.เมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบรกิาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นผู้

สั่งพิมพ์เอกสารหรือหลักฐานนั้น ออกมาจากระบบที่มีการเชื่อมโยงไว้ 

โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้พิมพ์เอกสารนั้นออกมาจาก

ระบบที่เชื่อมโยงไว้จริง และให้ใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นประกอบ

เรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาขอรับบริการไม่

ต้องเป็นผู้นําสําเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องอ

ของสําเนาเอกสารดังกล่าว





ETDA Connect คือ บริการพื้นฐานเพื่อ

อํานวยความสะดวกสําหรับการยืนยันตัวตน

ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect 

โดย ETDA Connect จะทําหน้าที่กํากับ

ดูแล การเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตน

ระหว่าง Identity Provider (IdP) และ 

Relying Party (RP) ให้มีความน่าเชื่อถือ 

(Trusted Environment)

https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4111536765526535



มาตรา 12 (6)

จัดให้มีระบบการชําระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
นั้น และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงินดังกล่าวแทนได้



มาตรา 12 (1), 17, 18
จัดทําข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกบัหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและนําไป
ประมวลผลต่อไปได้

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนําไป
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรปูแบบต่าง ๆ ได้

เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้
มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสํานักงานทําหน้าที่ในการประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลตามมาตรา ๑๗ และเปิดเผยแกป่ระชาชน



ประจวบคีรีขันธ

ข้อมูลตามภารกิจที่ไม่เป็นดิจิทัล



รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมสําหรับบริการเปิดเผยข้อมูล





ที่ตั้งชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศไทย



Open data ของหน่วยงานไทยที่ยัง

ต้องปรับปรุงต่อไป



ภาพรวมการดําเนินการ

• ดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

• จัดทําหรือปรับปรุงแผนของหน่วยงานให้สอดคล้อง

• ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

• จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับหน่วยงาน

• ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ



ธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ
ปัจจบุนัหน่วยงานภาครัฐยังประสบกบัปัญหาและอปุสรรคใน
การดําเนนิงานในดา้นตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลู ซงึเป็น

ประเด็นปัญหาเชงินโยบายและปฏบิตั ิทังในเรอืง 
• ความซําซอ้นของขอ้มลู 
• ความมันคงปลอดภยัของขอ้มลู (การรักษาความลบั การ
เขา้ถงึขอ้มลู การรักษาความเป็นสว่นบคุคล) 

• คณุภาพของขอ้มลู (ความถกูตอ้ง ความครบถว้น ความเป็น
ปัจจบุนั) 

• การเปิดเผยขอ้มลู (หน่วยงานเจา้ของขอ้มลูไมอ่นุญาตให ้
เขา้ถงึขอ้มลู กระบวนการขอใชข้อ้มลูซบัซอ้นและใช ้
เวลานาน ขอ้มลูไมอ่ยูใ่นรปูแบบทใีชง้านตอ่ไดง้า่ย) 

• ยังไมม่กีารนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม เพอืให ้
การไดม้าและการนําไปใชข้อ้มลูของหน่วยงานภาครัฐ
ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั มันคงปลอดภยั รักษาความ
เป็นสว่นบคุคล และสามารถเชอืมโยงกนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและมันคงปลอดภยัไดจ้รงิ



             ไม่ใช่คําใหม่

1998 2019

แต่ถา้ไม่ “คิดใหม่” 

กจ็ะได ้“ดิจิทลัแบบเดิมๆ”



IT

ICT

Learn

การเรียนรู้สิ่งใหม่

Unlearn

การไม่ติดยดึละทิ้งสิ่งที่รู้มา

Relearn

เรียนรู้สิ่งที่รู้แลว้ดว้ยมุมมองใหม่

ขอขอบคุณ


