
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เรื่อง  มาตรฐานรัฐบาลดิจิทลัว่าดว้ยแนวทางการจดัท าบัญชีขอ้มูลภาครัฐและ 

แนวทางการลงทะเบียนบญัชีข้อมูลภาครัฐ 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล   พ.ศ.  ๒๕๖๒   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ  
เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อการใหบ้ริการและการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล  โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกนั 
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  เรื่อง  ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าค าอธิบาย 
ชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีข้อมลูให้มีความถูกตอ้ง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ดังนั้น  หน่วยงาน
ของรัฐจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าบัญชีข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลาง  
ที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  สามารถ
บูรณาการ  ให้บริการ  และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล  ในคราวการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงมีมต ิ
ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  เรื่อง  มาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ” 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่   

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  สถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ  และหน่วยงานอิสระของรัฐ 

“บัญชีข้อมูล”  (Data  Catalog)  หมายความว่า  เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล 
ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ 

“ระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน”  (Agency  Data  Catalog)  หมายความว่า  ระบบสารสนเทศ 
ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบูรณาการส าหรับการจัดการ 
ชุดข้อมูล  การจัดการค าอธิบายชุดข้อมูล  รวมถึงให้บริการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  เช่น  การค้นหา   
ชุดข้อมูล  และการเชื่อมต่อ  Application  Program  Interface  (API)  ที่เป็นเสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัล 
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ของหน่วยงานของรัฐ  ส าหรับให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐในการวางแผน  ปฏิบัติงาน  
ติดตามและประเมินผล  รวมถึงหน่วยงานภายนอกและประชาชนตามสิทธิการเข้าถึงบัญชีข้อมูล 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  โดยที่การจัดท าบัญชีข้อมูลหน่วยงานของรัฐควรสอดคล้องตามแนวทาง 
การจัดท าบัญชีข้อมลูภาครัฐ  เพื่อให้สามารถลงทะเบยีนและให้บรกิารบัญชขี้อมลูภาครัฐของประเทศและ
เชื่อมต่อไปยังระบบบริการต่าง ๆ  ต่อไป   

“ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  (Government  Data  Catalog:  GD  Catalog)  หมายความว่า  
ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐที่มีการน าบัญชีข้อมูลของหน่วยงานมารวบรวมและ
จัดหมวดหมู่  รวมถึงระบบนามานุกรม  (Directory  Services)  ที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการข้อมูล
ภาครัฐ  เสมือนบัญชีข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ  เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน  
รองรับ  การให้บริการการสืบค้น  และการเข้าถึงบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ 

“ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล  หรือเมทาดาตา”  (Metadata)  หมายความว่า  ข้อมูลที่ใช้อธิบาย
ข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ  (ในที่นี้หมายถึงกระบวนการท างาน
ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ)   และเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎและข้อจ ากัดของข้อมูล   
และโครงสร้างของข้อมูล  เมทาดาตาช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าใจข้อมูล  ระบบ  และขั้นตอน
การท างานได้ดียิ่งขึ้น  โดยการบริหารจัดการเมทาดาตา  (Metadata  Management)  เริ่มตั้งแต่ 
การเก็บรวมรวม  การจัดกลุ่ม  การดูแล  และการควบคุมเมทาดาตา  ทั้งนี้  ข้อมูลแต่ละชุดควรมี 
เมทาดาตา  เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับชุดข้อมูล  เช่น  รายละเอียดชุดข้อมูล  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ 
ชุดข้อมูล  วัตถุประสงค์การน าไปใช้  ฟิลด์ข้อมูล” 

“ทะเบียนบัญชีข้อมูล”  (Data  Catalog  Register)  หมายความว่า  ชื่อชุดข้อมูล  ค าอธิบาย
ชุดข้อมูล  (Metadata)  และทรัพยากรชุดข้อมูล 

“ระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  (GD  Catalog  Registration  System)  หมายความว่า   
ระบบสารสนเทศที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมรายการข้อมูลส าคัญ  เมทาดาตา  และทรัพยากร  (Resource)   
หรือข้อมูลผ่าน  API  จากบัญชีข้อมูลหน่วยงานมาจัดเก็บไว้ที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ  และท าหน้าที่ 
ติดตามการมีอยู่  การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง  (Update)  รายการข้อมูลและเมทาดาตา  รวมถึง 
การอ้างอิงทรัพยากร  (Resources)  กับบัญชีข้อมูลของหน่วยงานต้นทางให้ถูกต้องและทันสมัย 

“นายทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ   
หรือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย  ท าหน้าที่ก ากับ  ดูแล  และอนุมัติ 
การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานการเพิกถอนปรับปรุงการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลในระบบลงทะเบียน
บัญชีข้อมูลภาครัฐ  รวมไปถึงการเก็บรักษาบัญชีข้อมูลภาครัฐที่เก็บบันทึกเหตุการณ์   (Logging)   
และบันทึกการด าเนินงาน  (Activity  Log)  เพ่ือให้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะบัญชีข้อมูล 
ในระบบ 
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ข้อ ๓ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและ 
ขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ  Government  Data  Catalog:  GD  Catalog  ให้เป็นไป 
ตามกรอบแนวทางมาตรฐานที่ก าหนดแนบท้ายประกาศ  ดังนี้ 

(๑) มาตรฐานรัฐบาลดจิิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ  เลขที ่ มรด.  ๓-๑ : ๒๕๖๕ 
(๒) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ   เลขที่    

มรด.  ๓-๒ : ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถค้นหา  เข้าถึง  และใช้งานข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว  ช่วยลดระยะเวลา 

ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  ช่วยจัดชุดข้อมูลตามความต้องการได้  และร้องขอข้อมูลที่ยังไม่มี 
ผู้จัดท าได้  สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลให้ข้อมูลมีคุณภาพ  ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความเชื่อมั่น 
ในข้อมูล 

ข้อ ๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้ดูแลและนายทะเบียนระบบ   GD  Catalog   
จะท าการรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงาน  และแจ้งลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน 
เข้าสู่ระบบ  GD  Catalog  ผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ  เพ่ือให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ   
และเชื่อมต่อไปยังระบบบริการต่าง ๆ  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ในการจัดท ารายการขอ้มูลภาครัฐ  (Government  Data  Catalog)  และระบบนามานกุรม  (Directory  
Services) 

ข้อ ๕ ให้น ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้บังคับกบัหนว่ยงานของรัฐนบัตัง้แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 

ดอน  ปรมตัถว์ินัย 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการพัฒนารฐับาลดิจิทัล 
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