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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
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มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดทําบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทํางาน
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํ านวยความสะดวกในการให้ บริการประชาชน ในการเปิ ดเผยข้ อมู ลภาครัฐต่ อสาธารณชน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงาน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สํานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ หน้าที่และอํานาจ
มาตรา ๖ ให้ สํ านั กงานรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎี กา
จัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์ ก ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “สพร.” และให้ ใช้ ชื่ อ ภาษาอั งกฤษว่ า
“Digital Government Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DGA”
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๘ ให้ สํ านั กงานเป็ นหน่ วยงานกลางของระบบรั ฐบาลดิ จิ ทั ล ทํ าหน้ าที่ ให้ บริการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พั ฒ นา บริหารจั ดการ และให้ บริการโครงสร้างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลและระบบ
การให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล
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(๒) จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
กระบวนการดํ าเนิ นงานเพื่ อให้ สามารถเชื่ อมโยงข้ อมู ลและระบบการทํ างานระหว่ างกั นของหน่ วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน
(๓) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การบู ร ณาการและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล
ภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(๕) พั ฒ นาบริการดิ จิทั ลภาครัฐแบบเบ็ ดเสร็จ ณ จุดเดี ยวที่ ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย
(๖) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล
(๗) ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๘) สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐที่ รั บผิ ดชอบในการจั ดทํ ากรอบการจั ดสรร
งบประมาณบูรณาการประจําปีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
(๙) ดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่ อประโยชน์ ในการพั ฒ นารัฐบาลดิ จิ ทั ลให้ มี แนวทางที่ สอดคล้ องกั นหรือเป็ นระบบเดี ยวกั น
สํานักงานอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานหรือ
ร่วมดําเนินการกับสํานักงานตามมาตรานี้ได้
มาตรา ๙ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๘ ให้ สํ า นั ก งานมี ห น้ าที่ แ ละอํ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๕) ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๖) เป็ น ตั ว แทนหรื อ นายหน้ า หรื อ มอบหมาย หรื อ ว่ า จ้ า งให้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น
ประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
การถื อหุ้ น การเป็ นหุ้ นส่ วน และการร่วมทุ นตาม (๕) และการกู้ ยื มเงินตาม (๗) ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๔
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
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มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้
ของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๒ ให้ อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ งสํ านั ก งานได้ ม าจากการให้ ห รื อ ซื้ อ ด้ วยเงิ น รายได้ ข อง
สํานักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ให้ สํ านั กงานมี อํ านาจในการปกครอง ดู แล บํ ารุงรักษา ใช้ จํ าหน่ าย และจั ดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของสํานักงาน
มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่ า “คณะกรรมการสํ านั กงานพั ฒนารั ฐบาล
ดิจิทัล” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งจากผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสํานักงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เกิ น ห้ า คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นที่ประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรบุ คคล ด้ านการเงิน การบั ญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมิ นผล และการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
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กรรมการจํ านวนไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งต้ องไม่ เป็ นข้ าราชการซึ่ งมี ตํ าแหน่ งหรื อเงิน เดื อนประจํ า
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุ คคลเพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งเป็ นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ ที่ พ้ น จากตํ าแหน่ งก่ อ นวาระ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งเป็ น บุ คคลซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ และ
ประสบการณ์ เหมาะสมกั บ กิ จการของสํ านั กงานตามที่ กํ าหนดไว้ ในวั ตถุ ป ระสงค์ และมี คุ ณ สมบั ติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน
(๓) ไม่ เป็ นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ กระทํ ากั บสํานั กงาน หรือในกิจการที่ เป็ นการแข่งขันกั บ
กิจการของสํ านั กงาน ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม เว้นแต่เป็ นผู้ซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายให้ เป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในนิติบุคคลซึ่งสํานักงานเป็นผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน
หรือร่วมทุนตามมาตรา ๙ (๕)
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ขึ้ นใหม่ ให้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งพ้ นจากตํ าแหน่ งตามวาระนั้ น
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรื อ ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น ในระหว่ างที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ ง และในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการพ้ นจากตํ าแหน่ งก่ อนวาระ ให้ กรรมการที่ เหลื อเลื อก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การและ
การดําเนินการของสํานักงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของสํานักงาน
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานและการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัตงิ านแทน
(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่
(ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงาน
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(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษ ของเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และผู้ปฏิ บั ติงานตามมาตรา ๓๔ (๓) รวมทั้ งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
การอื่นที่จําเป็นในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสํานักงาน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
(ซ) การแต่งตั้ง หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) การกํ าหนดขอบเขตเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ญ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้ าที่ และผู้ปฏิ บั ติงาน และเครื่องหมาย
สํานักงาน
(ฎ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการสนับสนุนหรือให้ทุนในการศึกษาวิจัย หรือดําเนินโครงการต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(ฏ) การดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘
(๔) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการกํ าหนดค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าบํ ารุ ง ค่ าตอบแทน และค่ าบริ ก าร
ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ฉ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ในการบู ร ณาการการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ให้ มี แ นวทางที่ ส อดคล้ อ งกั น หรื อ
เป็นระบบเดียวกัน คณะกรรมการมีอํานาจเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นของรัฐในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือหน้าที่และอํานาจของสํานักงานต่อรัฐมนตรี
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการตามที่เห็นสมควร
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มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นําบทบัญญั ติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการควบคุ มดู แลการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงาน ให้ คณะกรรมการพิ จารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิ งภารกิ จ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมี อํ านาจแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมี ความเชี่ ยวชาญเป็ นที่ ปรึกษา
คณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙ (๓) (ซ) และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ ก รรมการ จะต้ อ งไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานั กงาน หรือในกิจการที่ เป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานั กงาน
ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ประธานอนุ ก รรมการ และ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงาน
ในนิตบิ ุคคลซึ่งสํานักงานเป็นผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนตามมาตรา ๙ (๕)
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ กรรมการให้ นํามาตรา ๒๐ มาใช้บั งคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๕ ในการแต่ งตั้ งผู้ อํ านวยการต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในเก้ าสิ บวั นนั บแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิ บ วั น หากดํ า เนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานผล
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๖ ผู้ อํ านวยการต้ อ งเป็ น บุ ค คลซึ่ งมี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกั บ กิ จการของสํ านั ก งานตามที่ กํ าหนดไว้ ในวั ต ถุ ป ระสงค์ หน้ าที่ และอํ านาจของสํ านั กงาน
สามารถทํ างานให้ แก่ สํ านั กงานได้ เต็ มเวลา และต้ อ งไม่ เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของสํ านั กงาน
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๒๗ ผู้ อํ านวยการมี ว าระอยู่ ในตํ าแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้ รั บ แต่ งตั้ งอี ก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๖
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น การพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหาร
กิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๙๐
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๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง
รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น งานของ
สํานักงานบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน รวมทั้งรายงาน
การเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๐ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่ งตั้ งรองผู้ อํ านวยการหรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ านวยการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานโดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีหน้าที่และอํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอํานาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจ
เช่นเดียวกับผู้อํานวยการด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒ ในกิ จการที่ เกี่ ยวกั บบุ คคลภายนอก ให้ ผู้ อํ านวยการเป็ นผู้ แทนของสํ านั กงาน
เพื่อการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๙๑
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นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทํ าโดยฝ่าฝืนระเบี ยบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๓ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ กํ าหนดอั ตราเงินเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของ
ผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที่ หรือลู กจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิ บั ติงานโดยรับเงินเดื อนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสํานักงาน
(๒) ที่ ป รึ กษาหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซึ่ งสํ านั ก งานจ้ างให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
หน้าที่ และอํานาจของสํานักงาน และสามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๓๖ เจ้าหน้าที่พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๕
(๔) ถู กให้ ออก เพราะไม่ ผ่ านการประเมิ นผลงานตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ
การขาดคุ ณ สมบั ติ เพราะมี อ ายุ เกิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู รณ์ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น การพ้ น จากตํ าแหน่ งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก
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มาตรา ๓๗ สํานักงานอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญาได้
มาตรา ๓๘ เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารงานของสํ านั กงาน รัฐมนตรีอาจขอให้ ข้ าราชการ
พนั กงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิ บัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และ
ให้ นั บระยะเวลาระหว่างที่ มาปฏิ บั ติงานในสํานั กงานสําหรับการคํานวณบํ าเหน็ จบํ านาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มี สิ ท ธิ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งและรั บ เงิ น เดื อ นในส่ วนราชการหรื อ หน่ วยงานเดิ ม
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๙ การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งาน ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้
มาตรา ๔๐ ให้ สํ านั กงานจั ดทํ างบดุ ล งบการเงิน และบั ญ ชี ทํ าการส่ งผู้ สอบบั ญ ชี ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
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ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น ของสํ า นั ก งาน โดยให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เป็ น ข้ อ วิ เคราะห์ ว่ า การใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วเป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
เพื่ อ การนี้ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี อํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ
ของสํานักงาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่น และ
เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
มาตรา ๔๑ ให้ สํ านั กงานทํ ารายงานประจํ าปี เสนอรัฐมนตรีทุ กสิ้ นปี งบประมาณรายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๔๒ การประเมินผลของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติ ของคณะรัฐมนตรี และแผนต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บสํ านั กงาน เพื่ อการนี้ ให้ รั ฐมนตรีมี อํ านาจสั่ งให้
สํานั กงานชี้แจง แสดงความคิดเห็ น ทํ ารายงาน หรือยับยั้งการกระทํ าของสํานั กงานที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ และ
รายได้ ของสํ านั กงานรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) ที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปเป็นของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ มี อ ยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชกฤษฎี กานี้ ใช้บั งคั บ เป็ นคณะกรรมการสํานั กงานพั ฒนารัฐบาลดิ จิทั ลตามพระราชกฤษฎี กานี้
โดยให้ ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ ง และกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ ยังคงดํารงตํ าแหน่ งต่อไป
จนครบวาระการดํ ารงตํ าแหน่ งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กํ าหนดไว้ ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๖ ให้ ผู้ อํ านวยการสํ า นั กงานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้ บั ง คั บ เป็ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างผู้อํานวยการดังกล่าว
จะสิ้นสุดลง
การนั บวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ ง ให้ นับต่อเนื่องกับการนับวาระ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๗ ให้โอนบรรดาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป็นการชั่วคราว ไปเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เป็ นการชั่ วคราวตามพระราชกฤษฎี กานี้ โดยให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งและได้ รับเงินเดื อนหรือค่ าจ้ าง รวมทั้ ง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามตําแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมที่ดํารงตําแหน่งและได้รับอยู่ในวันก่อน
วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี กานี้ ใช้ บั งคั บ และให้ นั บ เวลาทํ างานของบุ คคลดั งกล่ าวเป็ น เวลาทํ างานต่ อ เนื่ อ ง
กับเวลาทํางานในสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ
คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการ
บริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และผู้ ปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงานรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีนั้น อ้างถึงสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปได้หนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง
พระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ งสํ านั กงานรัฐ บาลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเปลี่ ย นชื่ อ
สํานั กงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็น สํานั กงานพัฒ นารัฐบาลดิ จิทั ล (องค์ การมหาชน)
รวมทั้ ง ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ รั ก ษาการแทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ส ามารถดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การนํ าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน ตลอดจนปรับ ปรุ งบทบั ญ ญั ติ ต่ าง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ
องค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

