
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล (มรด.) ฉบับ CDV จำนวน ๓ ฉบับ 
๑. คำชี้แจง 

๑) ด้วยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที ่และอำนาจ (๒) กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
และมาตรา ๑๐ กำหนดให้ให้สำนักงานทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมายรวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ทั้งนี้ ในวาระที่ ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ที่ประชุมมีติเห็นชอบขั้นตอน
การจัดทำและการประกาศมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล (มรด.) ที่มีการประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดทำมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำและประกาศมาตรฐาน มรด. ต่อไป และมอบหมาย 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ให้จัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

๒) ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กำหนดให้สํานักงานฯ เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ตาม (๒) 
ให้จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานระหว่างกันของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสอดคล้องกัน และ (๙) ให้ดําเนินการอ่ืนเพ่ือพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย  

๓) โดยคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้มีติเห็นชอบให้ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ของ สพร. ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ 

๔) แบบสำรวจความคิดเห็นมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาล
ดิจิทัล (มรด.) ฉบับ CDV จำนวน ๓ ฉบับ ว่าด้วย ๑) แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการ
ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๒) ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ
ข้อมูล และ ๓) หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ
หน ่วยงานสามารถจ ัดทำบ ัญช ีข ้อม ูลอ ันประกอบด้วยรายการข ้อม ูลและคำอธ ิบา ยข้อมูลดิจ ิ ทัล 
ของภาครัฐให้มีมาตรฐานมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญ
ของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

๕) ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการภาครัฐ ขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพิจารณาถึง
เนื้อหาสาระของ (ร่าง) มรด. ทั้งสามฉบับ ทั้งนี้ แแบบสำรวจความเห็นชุดนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื ่อให้
คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเพ่ือปรับปรุง (ร่าง) มรด. ให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถ
เข้าดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/4323/  

๖) ด้วยเหตุผลความจำเป็นในข้อ ๑ และ ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ให้
ความสำคัญถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานได้รับมาเป็นการขอรับ
เท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์/มือถือ อีเมล ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ ซ่ึง
จะถูกจัดเก็บและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสอบถามความคิดเห็นของท่าน และการจัดทำรายงานสรุป
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ เท่านั้น โดยจัดเก็บข้อมูลบนระบบภายในของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มี

https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/4323/


การมาตรการที่เข้มงวด ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้หรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ ๔/
๒๕๖๔ เรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย
จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่สิ้นระยะเวลาการประชาพิจารณ์หรือจนเสร็จสิ้นการจัดทำ
มาตรฐาน โดยการประกาศมาตรฐานหรือการยกเลิกการจัดทำ และจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป  

 

๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการ
ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

หัวข้อเนื้อหา ตอบแบบสำรวจได้ที่ 
๑) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วย
แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐและแนวทางการ
ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนบท้ายประกาศ 

 

https://forms.office.com/r/b7ZhXyhDAq 
หรือดาวโหลดเอกสารได้ที ่
https://drive.google.com/drive/folders/11IKnAFW-
Bs_QqM0qiRbkXkP2iAd_tgMO?usp=sharing 
 
 
หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในลิงก์ด้านล่าง 
 

๒) (ร่าง) มรด. ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
บทนำ 
I หมวดทั่วไป 

หลักการและแนวคดิ 
การนำข้อมูลไปใช้เพื่อทำธรรมาภบิาลข้อมูลและใช้ประโยชน์
บัญชีข้อมูล 

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐ 
II หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ  

(Non-Technical Team)  
๑. การเลือกชุดข้อมลูสำคัญ (Critical Dataset) เพื่อจัดทำ

บัญชีข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกจิหน่วยงาน 
๒. การจัดหมวดหมูต่ามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

(Data Classification)  
๓. การจัดทำเมทาดาตาของชุดข้อมูลของหน่วยงาน 

(Metadata Standard)  
๔. การพัฒนาบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Data Catalog)  
๕. การจัดทำกรอบนโยบายข้อมลู (Data Policy) ของ

หน่วยงานภาครัฐ 
III หมวดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงเทคนิค  

 (Technical Team)  
๖. การพัฒนาระบบบญัชีข้อมูลภาครฐั (Government Data 

Catalog : GDC)  
๗. การบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมลู (Data Catalog 

Management)  
๘. การเปิดเผยข้อมลูเปดิภาครัฐ (Open Data) กับการ

เชื่อมต่อระบบบญัชีข้อมูลภาครัฐ (GDC) 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก คำอธิบายข้อมลูหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมลู
ภาครัฐ (Metadata Standard)  
ภาคผนวก ข คำอธิบายรายละเอียดตัวเลือก 

บรรณานุกรม 
 
 
 

https://forms.office.com/r/b7ZhXyhDAq
https://drive.google.com/drive/folders/11IKnAFW-Bs_QqM0qiRbkXkP2iAd_tgMO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11IKnAFW-Bs_QqM0qiRbkXkP2iAd_tgMO?usp=sharing


หัวข้อเนื้อหา ตอบแบบสำรวจได้ที่ 
๓) (ร่าง) มรด. ว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชขี้อมูล
ภาครัฐ 
บทนำ 
การจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

องค์ประกอบของบัญชีข้อมูลภาครฐั 
ระบบบัญชีข้อมลูภาครัฐ 

กระบวนการจัดการบัญชขี้อมลูภาครัฐ 
การลงทะเบียนบัญชขี้อมลูภาครัฐ  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบลงทะเบยีนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
ขั้นตอนการลงทะเบยีนบัญชีข้อมลูภาครัฐ 

การบริหารจัดการคุณภาพและการติดตามบัญชีข้อมลู 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบลงทะเบยีนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
ขั้นตอนการลงทะเบยีนบัญชีข้อมลูภาครัฐ 
การบริหารจัดการคณุภาพบญัชีข้อมูล  
การติดตามบญัชีข้อมูล  
เกณฑ์การตรวจสอบบญัชีข้อมูลของหน่วยงาน 
เกณฑ์การปรับปรุงบัญชีข้อมูลทีล่งทะเบียนแล้ว  
เกณฑ์การเพิกถอนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
การเก็บรักษาทะเบียนบญัชีข้อมูลภาครัฐ 
การจัดหมวดหมู่บญัชีข้อมูล และการกำหนดป้ายกำกับ 

การบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐและนามานกุรม  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบลงทะเบยีนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
การบริการของระบบบัญชีข้อมลูภาครัฐ 
การใช้ประโยชน์ทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
การเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
การติดตามสิทธิผู้ใช้ของผู้เข้าใช้งานระบบ 
การเปิดเผยทะเบียนบญัชีข้อมูลภาครัฐ 

เกณฑ์การเปิดเผยทะเบียนบัญชีข้อมูล 
บรรณานุกรม 

  



๓. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับ 
การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 

หัวข้อเนื้อหา ตอบแบบสำรวจได้ที่ 
๑) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับ การจัดทำนโยบายและแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

https://forms.office.com/r/c9kPUt2CGM 
หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/
1BYpAvm_pC_neWJaeIPvTyq9H5whSF7
HI?usp=sharing 
 
 
หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในลิงก์
ด้านล่าง 

๒) (ร่าง) มรด. ว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายการบริหาร 
จัดการข้อมูล 
ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล 
เอกสารแม่แบบนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล  

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตและการบังคับใช้ 
ข้อยกเว้น 
บทบาทและความรับผดิชอบ 
คำนิยาม 
นโยบายการบริหารจัดการข้อมลู 

ข้อกำหนดทั่วไป 
การจัดหมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูล 
การบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล 
คุณภาพข้อมลู 

ข้อกฎหมายและเอกสารอ้างอิง 
ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

๓) (ร่าง) มรด. ว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการข้อมูล 
ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการข้อมูล 
เอกสารแม่แบบแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 
บทนำ 

หลักการและขอบเขต 
วงจรชีวิตของข้อมูล 
หมวดหมู่และการจัดระดบัช้ันของข้อมูล  
ผู้เกี่ยวข้อง 
คำนิยาม 
การเผยแพร่และการทบทวน 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล  
หมวด ๑  การสร้างข้อมลู 
หมวด ๒  การจัดเก็บข้อมลู 
หมวด ๓  การประมวลผลข้อมลูและการใช้ข้อมูล 
หมวด ๔  การเปิดเผยข้อมลู 
หมวด ๕  การทำลายข้อมลู  
หมวด ๖  การเชื่อมโยงและการแลกเปลีย่นข้อมูล 

ภาคผนวก 
  

https://forms.office.com/r/c9kPUt2CGM
https://drive.google.com/drive/folders/1BYpAvm_pC_neWJaeIPvTyq9H5whSF7HI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BYpAvm_pC_neWJaeIPvTyq9H5whSF7HI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BYpAvm_pC_neWJaeIPvTyq9H5whSF7HI?usp=sharing


๔. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

หัวข้อเนื้อหา ตอบแบบสำรวจได้ที่ 
1) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐาน
รัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
 
 
 
 
 
https://forms.office.com/r/HWD72k5hJz 
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที ่
https://drive.google.com/drive/folders/ 
1dka9o1HO_iNhtJxOmeE8qZVmRAEBYLj 
h?usp=sharing 
 
หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในลิงก์
ด้านล่าง 

2) (ร่าง) มรด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 
บทนำ 

หลักการและความจำเป็น 
วัตถุประสงค์ 
ขอบข่าย 
บทนิยาม 

แนวคิดการประเมินคุณภาพข้อมลู 
สถานการณ์ด้านคณุภาพข้อมูล 
ความสำคญัของการประเมินคณุภาพข้อมูล 
แนวคิดการประเมินคุณภาพข้อมูล 

หลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพขอ้มูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กรอบการประเมินคณุภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
เครื่องมือการประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก เครื่องมือการประเมนิคุณภาพข้อมลูด้วยตนเองสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคผนวก ข หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถิติทางการสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

บรรณานุกรม 

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดร่างเอกสารมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ ได้ที ่ 
https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/4323/   
หรือที ่https://drive.google.com/drive/folders/1Hdv70ZIWEDr0iqRgiUfAE20qWjDwKnY4?usp=sharing 

https://forms.office.com/r/HWD72k5hJz
https://drive.google.com/drive/folders/1dka9o1HO_iNhtJxOmeE8qZVmRAEBYLjh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dka9o1HO_iNhtJxOmeE8qZVmRAEBYLjh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dka9o1HO_iNhtJxOmeE8qZVmRAEBYLjh?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENi2E6YpapNDskBVmPS3SsMV1VQ3pco4/edit#gid=293988123
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ENi2E6YpapNDskBVmPS3SsMV1VQ3pco4/edit#gid=293988123
https://qa.smp.nso.go.th/
https://qa.smp.nso.go.th/
https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/4323/
https://drive.google.com/drive/folders/1Hdv70ZIWEDr0iqRgiUfAE20qWjDwKnY4?usp=sharing

