
หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
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  การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานภาครัฐ

และการจัดทําบริการสาธารณะ  โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทํางาน 
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน  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 ให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ เป็นสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เรียกโดยย่อว่า  “สพร.”  และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า   
“Digital  Government  Development  Agency  (Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “DGA”  

มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 
มาตรา ๘ ให้สํานักงานเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล  ทําหน้าที่ให้บริการ  

ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนา  บริหารจัดการ  และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ 
การให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล  
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(๒) จัดทํามาตรฐาน  แนวทาง  มาตรการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล  และ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานระหว่างกันของหน่วยงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ   
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล
ภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เก่ียวข้อง 
(๕) พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 

ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และม่ันคงปลอดภัย 
(๖) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

รวมถึงส่งเสริม  สนับสนุน  ให้บริการวิชาการ  และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล  

(๗) ศึกษา  วิจัย  สร้างนวัตกรรม  และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ  งานวิจัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๘) สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบในการจัดทํากรอบการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการประจําปีที่เก่ียวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล  ตลอดจนสนับสนุนการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล 

(๙) ดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้มีแนวทางที่สอดคล้องกันหรือเป็นระบบเดียวกัน  

สํานักงานอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานหรือ 
ร่วมดําเนินการกับสํานักงานตามมาตรานี้ได้ 

มาตรา ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  ให้สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 



หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๕) ถือหุ้น  เป็นหุ้นส่วน  หรือร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า  หรือมอบหมาย  หรือว่าจ้างให้ บุคคลหรือนิติ บุคคลอื่น 

ประกอบกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
การถือหุ้น  การเป็นหุ้นส่วน  และการร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๗) ให้เป็นไป 

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 ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ

สํานักงานเป็นกรรมสทิธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล”  ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้ซึ่ งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และ
ประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสํานักงาน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เลขาธิการ  ก.พ.ร.  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรบุคคล  ด้านการเงิน  การบัญชี  และงบประมาณ  การตรวจสอบประเมินผล  และการบริหาร 
ความเสี่ยง  ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
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กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง 
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานตามที่ กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสํานักงาน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในนิติบุคคลซึ่งสํานักงานเป็นผู้ถือหุ้น  เป็นหุ้นส่วน  
หรือร่วมทุนตามมาตรา  ๙ (๕) 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้ าที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง 
ไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการที่เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีหน้ าที่ และอํานาจควบคุมดูแลโดยทั่ วไปซึ่ งกิจการและ 
การดําเนินการของสํานักงาน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และแผนการเงินของสํานักงาน 
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  หรือประกาศเก่ียวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานและการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัตงิานแทน 
 (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)  และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๔ (๓)  รวมท้ังหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และ 
การอื่นที่จําเป็นในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
 (ซ) การแต่งตั้ง  หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (ฌ) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ญ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่  และผู้ปฏิบัติงาน  และเครื่องหมาย

สํานักงาน 
 (ฎ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการสนับสนุนหรือให้ทุนในการศึกษาวิจัย  หรือดําเนินโครงการต่าง ๆ   

ที่เป็นประโยชน์  หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 (ฏ) การดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘ 
(๔) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการ 

ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๓)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ มีแนวทางที่สอดคล้องกันหรือ 

เป็นระบบเดียวกัน  คณะกรรมการมีอํานาจเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นของรัฐในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์  หรือหน้าที่และอํานาจของสํานักงานต่อรัฐมนตรี
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการตามที่เห็นสมควร 
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มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน  ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ   
การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํ านาจแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา  ๑๙   (๓ )  (ซ )  และ
คณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน   
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และ
อนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงาน 
ในนิตบุิคคลซึ่งสํานักงานเป็นผู้ถือหุ้น  เป็นหุ้นส่วน  หรือร่วมทุนตามมาตรา  ๙  (๕) 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๔ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน  ภายใต้ 
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
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การสรรหาผู้อํานวยการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๕ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 
หกสิบวัน  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผล 
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานตามที่ กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์  หน้าที่และอํานาจของสํานักงาน   
สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา  และต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน   
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย 

มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ ปี  และอาจได้ รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้ าที่   มีความประพฤติ เสื่ อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๒๖ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 

ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๙  วรรคสองและวรรคสาม  ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหาร

กิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  
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ประกาศ  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  
รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของ
สํานักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน รวมทั้งรายงาน
การเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๓๐ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดํ าเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย   

มติของคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  และมติที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองผู้อํานวยการท่ีมีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานคนหน่ึงเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ 

ให้มีหน้าที่และอํานาจอย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอํานาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจ
เช่นเดียวกับผู้อํานวยการด้วย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๒ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน   
เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
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นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ 

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซึ่งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๘ 
มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  

หน้าที่  และอํานาจของสํานักงาน  และสามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย  

มาตรา ๓๖ เจ้าหน้าที่พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๓๕ 
(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ 

ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม

กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
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มาตรา ๓๗ สํานักงานอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือลูกจ้างตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในสัญญาได้ 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชนอื่น  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และ 
ให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๙ การบัญชีของสํานักงาน  ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และ
การพัสดุของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน  
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้ 

มาตรา ๔๐ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
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ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิ เคราะห์ว่าการใช้จ่ายดั งกล่าวเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสํานักงาน  สอบถามผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  หรือบุคคลอื่น  และ 
เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสํานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๔๑ ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณรายงานนี้ 
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมท้ัง 
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๔๒ การประเมินผลของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
มติของคณะรัฐมนตรี  และแผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
สํานักงานชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือ 
แผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักงานได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๔ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  เงินงบประมาณ  และ
รายได้ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ไปเป็นของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ งสํานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน )  พ .ศ .  ๒๕๕๔  ที่ มีอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกานี้   
โดยให้ประธานกรรมการ  กรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงดํารงตําแหน่งต่อไป 
จนครบวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ กําหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง 
ของสํานักงานตามวรรคหน่ึง  ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๖ ให้ ผู้ อํ าน วยการสํ านั ก งาน รัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์   (องค์ การมหาชน )   
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้ บังคับ  เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
(องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างผู้อํานวยการดังกล่าว
จะสิ้นสุดลง  

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ง  ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๗ ให้โอนบรรดาเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
เป็นการชั่วคราว  ไปเป็นเจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  ที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน)  และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
เป็นการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ดํารงตําแหน่งและได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้ง 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ตามตําแหน่งและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดิมที่ดํารงตําแหน่งและได้รับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และให้นับเวลาทํางานของบุคคลดังกล่าวเป็นเวลาทํางานต่อเนื่อง 
กับเวลาทํางานในสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  
คําสั่ง  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  คณะกรรมการ
บริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)   
และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
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 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุง 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยเปลี่ยนช่ือ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  เป็นสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  
รวมทั้ งให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
และแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ให้สามารถดําเนินการเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชน  ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
องค์การมหาชน   พ .ศ .  ๒๕๔๒   ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน   (ฉบับที่   ๒ )   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


