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 ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินท่ีส�าคัญในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

จึงได้ให้ความส�าคัญกับการน�าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ 
ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ�้ าซ้อน 

ของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึง
ข้อมูล การรักษาความเปน็ส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง  
ความครบถ้วน ความเปน็ปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน 
ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจาก 
การบริหารจัดการข้อมูลที่ ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องให้หน่วยงานมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูล 
และบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จากการศึกษาเก่ียวกับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล 
(Data Governance) พบว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถือเป็นหัวใจส�าคัญ 
ในการบรหิารจดัการขอ้มูล (Data Management) กลา่วคอื ธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครฐั
เปน็กลไกในการก�าหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล 
เพื่อให้หน่วยงานได้ด�าเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ  

หรือข้อบังคับที่ได้ก�าหนดไว้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีก่อให้เกิดการบริหาร
จัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่า 

ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการด�าเนินงาน

บทสรุปผู้บริหาร
(EXECUTIVE	SUMMARY)



 เพื่อใหก้ารไดม้าและการน�าไปใช้ขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ ถกูตอ้งครบถว้น 
เปน็ปัจจุบนั มั่นคงปลอดภยั รักษาความเปน็สว่นบุคคล และสามารถเช่ือมโยงกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

(Data Governance for Government) ในเอกสารฉบับนี้จึงถูกจัดท�าขึ้น  
เพื่อก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
กฎเกณฑ์หรือนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานกับข้อมูล บทบาทและ 

ความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ และการวัดการด�าเนินการและความส�าเร็จของธรรมาภิบาล กล่าวคือ 
บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลจะมีหน้าที่ในการก�าหนดขอบเขต กฎเกณฑ์  

และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาล เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตัง้แต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล
การใช้ การเผยแพร่ จนถึงการท�าลาย โดยกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล 
ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน  
การวัดผลการด�าเนนิการช่วยใหเ้หน็ระดบัการด�าเนนิการของธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั 
ซ่ึงส่งผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล

 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่  
น�าไปปรับใช้ให้ เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่ อให้สามารถ 
ปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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	 ข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในทรัพย์สินท่ีส�ำคัญ	 และเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน

กำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนเพือ่น�ำไปสูเ่ป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้	อย่ำงไรกต็ำม

สถำนกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของ

	 หน่วยงำนภำครฐัในปัจจบัุนน้ันยงัมอุีปสรรคในด้ำนต่ำง	ๆ 	ทัง้ในด้ำนกำร 

จดัเก็บข้อมลู	(เช่น	ข้อมลูเดยีวกนัแต่จดัเกบ็กระจำยไปในหลำยระบบ	หลำยส่วนงำน 

หลำยรปูแบบ)	ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมลู	(เช่น	หน่วยงำนเจ้ำของข้อมลูไม่อนญุำต

ให้เข้ำถึงข้อมูล	 กระบวนกำรขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลำนำน	 ข้อมูล 

ไม่อยู่ในรูปแบบท่ีใช้งำนต่อได้งำ่ย)	 ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	 (เช่น	

กำรรกัษำควำมลบั	กำรเข้ำถึงควำมเป็นส่วนบุคคล)	และด้ำนคุณภำพของข้อมลู	

(เช่น	ควำมถูกต้อง	ควำมสมบูรณ์	ควำมต้องกนั	ควำมเป็นปัจจบัุน	ตรงตำมควำมต้องกำร

ใช้งำน	ควำมพร้อมใช้)	

	 สำเหตุของปัญหำนั้นมำจำกกำรขำดกำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูลทั้งระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล	

(สร้ำง	จดัเก็บ	ประมวลผล	น�ำไปใช้	เปิดเผย	และท�ำลำย)	ขำดกำรบรูณำกำรข้อมลู 

อปุสรรคทำงด้ำนกฎระเบียบ	รวมถงึกำรบริหำรจดักำรทีไ่ม่ครอบคลมุประเภท

ของข้อมูล	 นั่นคือ	 ข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	 (เช่น	 ฐำนข้อมูล)	 กึ่งโครงสร้ำง	 (เช่น	

Extensible	Markup	 Language	 -	 XML)	 ไม่มีโครงสร้ำง	 (เช่น	 เสียง	 ภำพ	 

ภำพเคลื่อนไหว)

1.1	 ความเป็นมา
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	 กำรจัดท�ำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ

น�ำไปผลักดัน	 และด�ำเนินกำรในธรรมำภิบำลข ้อมูลภำครัฐ	 รวมถึง 

ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้มีควำมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ส่งผลต่อ 

คุณภำพควำมมั่นคงปลอดภัย	 และบูรณำกำรข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วน	 ถูกต้อง	

และข้อมูลเป็นปัจจุบัน

	 ดังนั้นเพื่อให้กำรน�ำข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี	 และ 

มีประสิทธิภำพ	จะต้องอำศัย	ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	(Data	Governance	

for	Government)	ทีเ่อือ้ให้หน่วยงำนภำครฐัต่ำง	ๆ 	สำมำรถน�ำไปใช้ธรรมำภบิำล

และบริหำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐทุกข้ันตอนอย่ำงเป็นระบบและ

มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

1.2	 วัตถุประสงค์
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	 ธรรมำภิบำลข ้อมูลภำครัฐนี้ครอบคลุมถึงธรรมำภิบำลข ้อมูล 

และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำครัฐท้ัง	 4	 ประเภท	 คือ	 

ส่วนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 องค์กำรมหำชน	 และหน่วยงำนของรัฐรูปแบบใหม่	

ดังนี้	

 1)  ส่วนราชการ	 หมำยถึง	หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบกำรให้บรกิำรสำธำรณะ

ทำงปกครอง	ซึ่งเป็นภำรกจิหลกัของรัฐ	ให้บริกำรเป็นกำรทัว่ไปและไม่มุ่งก�ำไร

และมีควำมสัมพันธ์กับรัฐ	

 2)		 รัฐวิสาหกิจ	 หมำยถึง	 หน่วยงำนที่รับผิดชอบบริกำรสำธำรณะ 

ทำงอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรแสวงหำรำยได	้ 

ต้องสำมำรถเล้ียงตัวเองจำกกำรด�ำเนินงำนเชิงพำณิชย์	 แต่สำมำรถรับเงิน 

งบประมำณสนับสนุนเป็นครั้งครำวหรือบำงส่วนในบำงกรณี

 3)		 องค์การมหาชน	หมำยถงึ	หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบบรกิำรสำธำรณะ

ทำงสังคมและวัฒนธรรม	ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก�ำไร	เป็นนิติบุคคล	

และมีควำมสัมพันธ์กับรัฐ	 ซึ่งประกอบด้วย	 รัฐจัดตั้ง	 ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ	

หรือสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้	และรัฐมีอ�ำนำจบริหำรจัดกำร

 4)		 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่	หมำยถึง

   •  องค์กำรของรัฐที่เป็นอิสระ	 (Independent	 Administrative  

	 	 	 	 	 Organization)	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนรูปแบบใหม่ที่จัดต้ังขึ้น	 

	 	 	 	 	 เพื่ อท�ำหน ้ำที่ ในกำรควบคุมก�ำกับดูแลกิจกรรมของรัฐ	 

	 	 	 	 	 ตำมนโยบำยส�ำคัญทีต้่องกำรควำมเป็นกลำงอย่ำงเคร่งครัด

1.3	 หน่วยงานภาครัฐที่น�าไปใช้
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   •		 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล	 ซึ่งเป็นเครื่องมือทำงเศรษฐกิจของรัฐ	 

	 	 	 	 	 หมำยถึง	 นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยตรำเป็นพระรำชบัญญัติ	 

	 	 	 	 	 เนือ่งจำกต้องกำรอ�ำนำจรฐัในกำรบงัคบัฝ่ำยเดยีวต่อภำคเอกชน 

	 	 	 	 	 หรือประชำชน	ในกำรสมทบเงินเข้ำกองทุน

	 ธรรมำภิบำลข ้อมูลภำครัฐในพระรำชบัญญั ติกำรบริหำรงำน 

และกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล	 ได้ก�ำหนดหน่วยงำนของรัฐ	

หมำยควำมว่ำ	 รำชกำรส่วนกลำง	 รำชกำรส่วนภูมิภำค	 รำชกำรส่วนท้องถิ่น	

รัฐวิสำหกิจ	องค์กำรมหำชน	รัฐสภำ	ศำล	(ครอบคลุมเพียงหน่วยงำนของศำล

ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำอรรถคดี)	 องค์กำรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ	

องค์กำรอัยกำร	สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ	และหน่วยงำนอิสระของรัฐ

	 ขอบเขตของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในเอกสำรฉบับนี้	 ประกอบด้วย	

บทที่	2	อธิบำยถึงแนวคิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ประกอบด้วย	นิยำมของ

ธรรมำภบิำลข้อมูลภำครัฐ	ควำมหมำยและประเภทข้อมลู	กำรบรหิำรจัดกำรข้อมลู 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 

บทที่	3	กล่ำวถึงกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ประกอบด้วย	โครงสร้ำงของ

ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐ	 กระบวนกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐ	 สภำพแวดล้อม

ของธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	กำรนยิำมข้อมลู	กฎเกณฑ์ข้อมลู	และกำรวดักำรด�ำเนนิกำร

และควำมส�ำเร็จของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

1.4	 ขอบเขตของเนือ้หาภายในธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครฐั
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บทที่ 2
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 ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั	(Data	Governance	for	Government)	ได้

มีผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ให้ค�ำนิยำมไว้	ดังนี้

	 “กิจกรรมที่ประกอบด้วยกำรก�ำหนดอ�ำนำจกำรควบคุม	

และกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้

เป็นหนึ่งในทรัพย์สินของหน่วยงำน”
(Askham, N., 2016)

“กำรก�ำหนดสิทธิและกำรควบคุม

(กำรวำงแผน	กำรตรวจสอบ	และกำรบังคับ)

ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล”
(Henderson et al., 2017)

“ระบบที่ก�ำหนดถึงอ�ำนำจกำรตัดสินใจ

และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อกระบวนกำร

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจน

และได้รับกำรยอมรับ	ซึ่งแบบแผนดังกล่ำวต้องสำมำรถอธิบำยได้

ว่ำ	ใครมีบทบำทในกำรท�ำอะไรกับข้อมูลชุดไหน	เมื่อไร	

ใช้หลักกำรและวิธีกำรอย่ำงไรในกำรใช้ข้อมูล”
(Thomas, 2009)

2.1	 นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 (Data Governance for Government Definition)
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	 จำกนิยำมต่ำง	 ๆ	 ข้ำงต้น	 จึงได้ข้อสรุปว่ำ	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	

(Data	Governance	for	Government)	คอื	“กำรก�ำหนดสทิธใินกำรตัดสนิใจ

และควำมรับผิดชอบ	 ในกำรส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรจัดท�ำ	 กำรใช้งำน	 

และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 รวมถึงกระบวนกำรท่ีก�ำหนดบทบำท	 นโยบำย	

และมำตรฐำน ที่ช่วยสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับข้อมูลมีประสิทธิภำพ 

มำกยิ่งขึ้น	ซึ่งส่งผลให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้”

	 ในมุมมองของภำครฐั	ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	(Data	Governance	for	

Government)	หมำยถึง	“กำรก�ำหนดสิทธิ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของ 

ผู ้มีส ่วนได้เสียในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลทุกขั้นตอน	 เพื่อให้กำรได้มำ 

และกำรน�ำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 

รกัษำควำมเป็นส่วนบคุคล	และสำมำรถเชือ่มโยงกนัได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพและ

ม่ันคงปลอดภัย	 โดยใช้ข ้อมูลเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศ	 เช่น	 

กำรใช้ข้อมูลในกำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน	 กำรเพิม่ประสทิธิภำพในกำรบรกิำรประชำชน	กำรเสรมิสร้ำงและผลกั

ดนัธรุกจิทีเ่กดิจำกกำรใช้นวตักรรมข้อมลู”	ท้ังน้ี	Intra-governmental	Group	 

on	 Geographic	 Information	 (IGGI,	 2005)	 ให้องค์ประกอบหลักของ 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐที่ดี	ประกอบไปด้วย

“กำรจัดกำรข้อมูล	จำกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ท�ำให้หน่วยงำนตระหนักถึงกำรจัดท�ำมำตรฐำนข้อมูลที่เป็นระบบ

และกำรบูรณำกำรข้อมูล	ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ

ข้อมูลที่สัมพันธ์กับกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน	นโยบำย

และกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำง	ๆ”
(Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)
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	 1)		 มีควำมมั่นคงปลอดภัยและรักษำควำมเป็นส่วนบุคคล	 โดยมี 

	 	 	 มำตรกำรในกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัและควำมเป็นส่วนบคุคล	 

	 	 	 ซึ่งช่วยป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลและกำรละเมิด 

	 	 	 สิทธิส่วนบุคคล

	 2)		 มมีำตรกำรควบคมุและจดักำรระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำร 

	 	 	 ข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล	ซึ่งประกอบด้วย	กำรประเมินธุรกิจ	 

	 	 	 กำรก�ำหนดประเภทและแนวทำงกำรแบ่งประเภทของชุดข้อมูล	 

	 	 	 มกีำรตรวจสอบอย่ำงต่อเน่ือง	ทัง้กำรเกบ็ข้อมลูและกำรท�ำลำยข้อมลู

	 3)		 มีนโยบำยกำรใช้ข้อมลูท่ีชดัเจน	โดยก�ำหนดนโยบำยและกฎเกณฑ์ 

	 	 	 ของข้อมูลส�ำหรับธรรมำภิบำลข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

	 4)		 มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของเจ้ำของข้อมูล	 โดยก�ำหนดวิธีกำร 

	 	 	 ที่ผู ้ดูแลข้อมูลหรือเจ้ำของข้อมูลสำมำรถจัดกำร	 เปลี่ยนแปลง	 

	 	 	 หรอืส่งผ่ำนข้อมลูให้ชดัเจน	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหำในกรณทีีช่ดุข้อมลู 

	 	 	 หรอืฐำนข้อมูลบำงแหล่งอำจจะมผีูด้แูล	ผูใ้ช้งำน	หรอืเจ้ำของข้อมลู 

	 	 	 หลำยคนหรือหลำยหน่วยงำน

	 5)		 ข้อมลูมเีมทำดำตำ	โดยเมทำดำตำจะช่วยให้ผูใ้ช้งำนเข้ำใจว่ำข้อมูล 

	 	 	 ชุดนี้คือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอะไร	 สำมำรถน�ำไปใช้งำนอย่ำงไร	 

	 	 	 และมีข้อจ�ำกัดอะไร	โดยมีมำตรฐำนของเมทำดำตำที่เหมำะสมกับ 

	 	 	 กำรใช้งำน

	 6)		 ข้อมูลมีคุณภำพ	 โดยมีมำตรกำรในกำรควบคุมคุณภำพของข้อมูล 

	 	 	 ให้มีคุณภำพสูง	 ซึ่งจะสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 

	 	 	 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	
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 ข้อมูล	 คือ	“ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการอธิบายเหตุผล	 

การสนทนา	 หรือการค�านวณ”	 (Australian	 Institute	 of	 Health	 and	 

Welfare,	 2014)	 ข้อมูลจัดเป็นองค์ประกอบหลักในกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน	 

ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กับกระบวนกำรปฏิบัติงำน	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 สถำนที่	 

รวมถึงบุคลำกร

	 ดังนั้น	สรุปได้ว่ำ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	หมายความว่า	การก�าหนดสิทธิ	

หน้าที่ 	 และความรับผิดชอบของผู้ มี ส่วนได้ เสียใน 

การบริหารจดัการข้อมูลภาครัฐทกุขัน้ตอน	เพ่ือใหก้ารไดม้า 

และการน�าข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 รักษาความเป็นส่วนบุคคล	 และ

สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน	และบูรณาการระหว่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย	 โดยใช้ข้อมูล 

เป็นหลกัในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ

2.2	 ข้อมูล
 (Data)
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	 ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินท่ีมีควำมส�ำคัญเช่นเดียวกับทรัพย์สิน

ประเภทอืน่	 ดงันัน้หน่วยงำนจงึจ�ำเป็นต้องมมีำตรกำรในกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั

และคุณภำพของข้อมูล	เช่น	กำรรักษำควำมลับของข้อมูล	(Confidentiality)	

กำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนข้อมูลได้	 (Loss	 of	

Availability)	กำรรกัษำควำมถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู	(Integrity)	กำรท�ำให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	(Timeliness)	ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกำรตัดสินใจ

ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

2.2.1	 ประเภทข้อมูล	(Types	of	Data)
	 ข้อมูลถูกจัดแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

รูปที่	1 ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูล
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 1)		 ข้อมลูทีม่โีครงสร้าง	(Structured	Data)	เป็นข้อมลูท่ีมกีำรนยิำม

โครงสร้ำงของข้อมูลไว้	 โดยนิยำมควำมหมำยและคุณสมบัติของแต่ละ 

ฟิลด์ข้อมูล	 โครงสร้ำงมีชั้นเดียวท�ำให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ	 เช่น	 ตำรำงข้อมูลใน 

ฐำนข้อมูล	Comma-Separated	Values	–	CSV	ดังแสดงในตำรำงที่	1

 2)		 ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-structured	 Data)	 เป็นข้อมูลที่มี

กำรนิยำมโครงสร้ำงของข้อมูลไว้	แต่โครงสร้ำงเป็นแบบล�ำดับขั้น	(Hierarchy)	

เช่น	Extensible	Markup	Language	-	XML	JavaScript	Object	Notation	-	JSON

 3)		 ข้อมลูท่ีไม่มโีครงสร้าง	(Unstructured	Data)	เป็นข้อมลูท่ีไม่ได้

มีกำรนิยำมโครงสร้ำงของข้อมูลไว้	มักจะอยู่ในรูปแบบ	เช่น	ข้อควำม	รูปภำพ	

เสียง	วีดิทัศน์

2.2.2	 ชุดข้อมูล	(Datasets) 
 ชุดข้อมูล	คือ	“ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้	 โดยปกติอยู่ในรูปแบบของ

ตารางข้อมูล”	 (Askham	 et	 al.,	 2013)	 ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลนี้มำจำก 

หลำยแหล่ง	และน�ำข้อมูลมำจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตำมลักษณะโครงสร้ำงข้อมูล

ทีก่�ำหนดไว้	ดงัตำรำงที	่1	แสดงตัวอย่ำงชดุข้อมลูพนักงำนในรปูแบบตำรำงข้อมลู

หรือข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	 (Structured	 Data)	 มีทั้งหมด	 3	 แถว	 5	 ฟิลด	์ 

(Data	Field/Element/Attribute)	ได้แก่	ชื่อ	นำมสกุล	เพศ	อำยุ	และระดับ

กำรศึกษำ
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2.2.3	ฐานข้อมูล	(Database)
 ฐานข้อมูล	คือ	“กลุ่มข้อมูล	ที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมเข้าไว้

ด้วยกัน	ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน”	(Malinowski,	E.	&	Zimanyi,	

E.,	2009)	หรอืกล่ำวได้ว่ำ	แต่ละฐำนข้อมลูจะประกอบไปด้วยหลำย	ๆ 	ชดุข้อมลู

ที่มีควำมสัมพันธ์กันดังแสดงในรูปที่	2

ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา

วิชัย ใจดี ชำย 26 ปริญญำตรี

พิเชษฐ์ วิเศษศิลป์ ชำย 28 ปริญญำโท

วิมลมำส วงศ์สกุล หญิง 25 ปริญญำตรี

ตารางที่	1 ตวัอย่างชุดขอ้มูลพนกังาน

รูปที่	2 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลกับชุดข้อมูล

Dataset n Dataset n

Dataset 2 Dataset 2

Dataset 1 Dataset 1

Database 1 Database 2
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 การบรหิารจดัการข้อมลู	คอื	“ค�าจ�ากดัความทีอ่ธบิายถึงกระบวนการ

ทีใ่ช้ในการวางแผน	(Plan)	ระบ	ุ(Specify)	เปิดใช้งาน	(Enable)	สร้าง	(Create) 

รับ	(Acquire)	ดูแลรักษา	(Maintain)	ใช้	(Use)	จัดเก็บถาวร	(Archive)	

ดึงข้อมูล	 (Retrieve)	 ควบคุม	 (Control)	 และท�าลายข้อมูล	 (Purge)” 

(Cupola	et	al.,	2014)

	 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทุกหน่วยงำน	 ซึ่งแต่ละ

หน่วยงำนต้องตระหนกัว่ำข้อมลูทีมี่อยูเ่ป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีำ	และจำกกำรเกดิขึน้

ของข้อมลูทีม่ปีรมิำณมหำศำล	ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลูท่ีรวบรวมมำโดยอตัโนมตัจิำก

ระบบหรืออุปกรณ์ตำ่ง	 ๆ	 หรือข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบ

กับผู้ใช้งำน	 เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถน�ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปประมวลผลหรือใช้ใน

กำรตัดสินใจได้อย่ำงแม่นย�ำ	จึงต้องได้รบักำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงถกูต้อง	เหมำะสม 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำน	เช่น

	 1)		 เพือ่กำรจดัเกบ็	น�ำมำใช้งำน	และประมวลผลข้อมลูตำมทีห่น่วยงำน 

	 	 	 ต้องกำร

	 2)		 เพื่อควบคุม	 ตรวจสอบ	 และป้องกัน	 โดยใช ้กระบวนกำร 

	 	 	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐและควำมปลอดภัยของข้อมูล

	 3)		 เพื่อจัดหมวดหมู่	 และก�ำหนดมำตรฐำนของข้อมูล	 โดยใช้กำร 

	 	 	 จ�ำแนกข้อมูล	และก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนที่เป็นที่รู้จักแพร่หลำย

2.3	 การบริหารจัดการข้อมูล
 (Data Management)
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	 4)		 เพ่ือให้สำมำรถน�ำข้อมลูกลบัมำใช้ได้ในภำยหลงั	โดยก�ำหนดข้อมลู 

	 	 	 ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 5)		 เพือ่กำรปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั	และมคีวำมถกูต้องสมบรูณ์อยูเ่สมอ

	 6)		 เพื่อกำรปกป้องข้อมูลจำกกำรลักลอบใช้งำนหรือแก้ไขโดยมิชอบ	 

	 	 	 รวมถงึจำกเหตกุำรณ์ทีอ่ำจเกดิจำกภยัธรรมชำติหรือควำมบกพร่อง 

	 	 	 ภำยในระบบคอมพิวเตอร์	

	 ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลนั้น	 มีองค์ประกอบในกำรบริหำรจัดกำร

ตลอดทั้งระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรข้อมูล	หรือวงจรชีวิตของข้อมูล	

ดังรูปที่	3

รูปที่	3 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล 
หรือวงจรชีวิตของข้อมูล และองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล

สถาปัตยกรรม
ข้อมูล

การจ�าลอง
และการออกแบบข้อมูล การจัดเก็บ

และการด�าเนินการกับข้อมูล

การบริหารจัดการ
เอกสารและเนื้อหา

คลังข้อมูล	ดาตาเลค	ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์

ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง

ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล
หรือ	เมทาดาตา

ความมั่นคงปลอดภัย
และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล

การบูรณาการ
และความสามารถในการท�างานร่วมกัน
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2.3.1	 ระบบบรหิารและกระบวนการจดัการข้อมูล	หรอืวงจรชีวติของข้อมูล	 
	 (Data	Life	Cycle)

	 ระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรข้อมูล	 หรือวงจรชีวิตของข้อมูล	

คือ	“ล�าดบัขัน้ตอนของข้อมลูตัง้แต่เริม่สร้างข้อมลูไปจนถึงการท�าลายข้อมูล” 

ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ดังนี้

 1)		 กระบวนการสร้างข้อมลู	(Create)	เป็นกำรสร้ำงข้อมลูขึน้มำใหม่	

โดยวิธีกำรบันทึกเข ้ำไปด ้วยบุคคลหรือบันทึกอัตโนมัติด ้วยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณ	(Sensor)	รวมถึงกำรซื้อข้อมูล	

หรือกำรรับข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น	เพื่อน�ำมำจัดเก็บในภำยหลัง

 2)		 กระบวนการจัดเก็บข้อมูล	 (Store)	 เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที่ 

เกดิจำกกระบวนกำรสร้ำง	หรอืข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรแลกเปลีย่นกบัหน่วยงำนอืน่	

เพื่อให้มีระเบียบ	ง่ำยต่อกำรใช้งำน	ไม่สูญหำย	หรือถูกท�ำลำย	และให้ผู้ใช้งำน

สำมำรถประมวลผลข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว	 ไม่ว่ำ 

จะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล	 (File)	 หรือระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล	 (Database	

Management	System	-	DBMS)

 3)  กระบวนการใช้ข้อมลู	(Use)	เป็นกำรน�ำข้อมลูทีจ่ดัเกบ็มำประมวลผล 

เช่น	กำรถ่ำยโอนข้อมูล	กำรเปลีย่นรปูแบบกำรจดัเกบ็ข้อมลู	กำรวเิครำะห์ข้อมลู	

กำรจัดท�ำรำยงำน	 เพื่อน�ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้งำนให้เกิดประโยชน์ตำม

วัตถุประสงค์	 รวมถึงกำรส�ำรอง	 (Backup)	 ข้อมูล	 โดยกำรคัดลอกข้อมูลที่ใช้

งำนอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อท�ำส�ำเนำ	เช่น	ใช้โปรแกรมในกำรส�ำรองข้อมูล	เป็นกำร

หลีกเลี่ยงควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกข้อมูลเกิดกำรเสียหำยหรือสูญหำย	 

ซึง่สำมำรถน�ำข้อมลูทีส่�ำรองไว้ในสือ่บนัทกึข้อมลูกลบัมำใช้งำนได้ทนัท	ีโดยกำร

กู้คืน	(Restore)	
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 4)		 กระบวนการเผยแพร่ข้อมลู	(Publish)	เป็นกำรแชร์ข้อมลู	(Sharing)	

กำรกระจำยข้อมลู	(Dissemination)	กำรควบคมุกำรเข้ำถงึ	(Access	Control)	

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	(Exchange)	และกำรก�ำหนดเงื่อนไข

ในกำรน�ำข้อมูลไปใช้	(Condition)

 5)		 กระบวนการจัดเก็บข้อมูลถาวร	 (Archive)	 เป็นกำรคัดลอก 

เอำข้อมูลที่มีช่วงอำยุเกินช่วงใช้งำนหรือไม่ได้ใช้งำนแล้ว	เพื่อท�ำส�ำเนำส�ำหรับ

กำรเก็บรักษำ	โดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีกำรลบ	ปรับปรุง	หรือแก้ไขอีก	และสำมำรถ

น�ำกลับไปใช้งำนได้ใหม่เมื่อต้องกำร

 6)		 กระบวนการท�าลายข้อมูล	 (Destroy)	 เป็นกำรท�ำลำยข้อมูล	 

ซึ่งปกติจะเป็นกำรท�ำลำยข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บถำวรเป็นระยะเวลำนำนหรือ 

เกินกว่ำระยะเวลำที่ก�ำหนด

2.3.2	องคป์ระกอบในการบริหารจดัการขอ้มูล	(Data	Management	 
	 Component)
	 จำกกำรศึกษำแนวคิดของ	DAMA	International	(Henderson	et	al.,	

2017)	 ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 ได้ก�ำหนดองค์ประกอบในกำรบริหำร 

จัดกำรข้อมูล	ดังนี้

 2.3.2.1		 สถาปัตยกรรมข้อมลู	(Data	Architecture)

	 สถำปัตยกรรมข้อมลู	(Data	Architecture)	เป็นส่วนหนึง่ของกำรพัฒนำ

สถำปัตยกรรมองค์กร	 (Enterprise	 Architecture)	 เป็นกำรอธิบำยเก่ียวกับ

กลุ ่มของข้อมูลทั้งหมดท่ีมีในหน่วยงำน	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับ

กระบวนกำรปฏิบัติงำน	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับแอปพลิเคชัน	
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สถำปัตยกรรมเทคโนโลยีข ้อมูล	 สถำปัตยกรรมกำรบูรณำกำรข้อมูล	

สถำปัตยกรรมเมทำดำตำ	 เป็นต้น	 สถำปัตยกรรมข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ

แบบจ�ำลองข้อมูลทีม่องเหน็ภำพรวม	ควำมเชือ่มโยง	และกำรไหลของข้อมลูใน

ระดับต่ำง	 ๆ	ทั้งหมดของหน่วยงำน	ทั้งที่เป็นหน่วยงำนต้นน�้ำ	 กลำงน�้ำ	 หรือ

ปลำยน�้ำ	 สำมำรถอธิบำยสถำนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และก�ำหนดควำมต้องกำร

ส�ำหรับอนำคต	 เพื่อให้หน่วยงำนเกิดควำมเข้ำใจและเห็นเป็นภำพเดียวกัน	 

ดังนั้น	จึงเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรข้อมูล
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1.	 กลุ่มกระบวนการด้านยุทธศาสตร์
D1	:	นโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ	 	 	 D6	:	ข้อมูลกำรตลำด

D2	:	ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์	ด้ำนธุรกิจ			 	 	 	 D7	:	ข้อมูลกำรพัฒนำองค์กร

D3	:	ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์	ด้ำนดิจิทัล		 	 	 	 D8	:	ข้อมูลสถำปัตยกรรมองค์กร

D4	:	ตัวชี้วัด	ด้ำนธุรกิจ	 	 	 	 	 	 	 	 	 D9	:	ข้อมูลงบประมำณ

D5	:	ตัวชี้วัด	ด้ำนดิจิทัล	 	 	 	 	 	 	 	 	 D10	:	ข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือ

2.	กลุ่มกระบวนการออกแบบและพัฒนา
D11	:	 ข้อมูลวิจัยผลิตภัณฑ์์/บริกำร		 	 	 	 	 D17	:	ข้อมูลบริหำรโครงกำรพัฒนำ

D12	:	 ข้อมูลกำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ	 	 D18	:	 ข้อมลูกำรปรบัปรงุผลิตภัณฑ์/บรกิำร

D13	:	 ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริกำร			 	 	 	 D19	:	ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง

D14	:	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริกำร		 	 	 	 	 	 D20	:	ข้อมูลกำรติดตั้ง

D15	:	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์์ที่พัฒนำขึ้น	 	 	 	 	 	 D21	:	ข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์

D16	:	 ข้อมลูกำรพฒันำและกำรใช้งำนผลติภัณฑ์ 

3.	กลุ่มกระบวนการให้บริการ
D22	:	 ข้อมูลลูกค้ำ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D26	:	ข้อมูลกำรติดตำม	ควบคุม	และกำรบ�ำรุงรักษำ

D23	:	 ข้อมูลบริหำรโครงกำรขำย	 	 	 	 	 	 D27	:	แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง	และกู้คืนภัยพิบัติ

D24	:	 ข้อมูลกำรขำย	 	 	 	 	 	 	 	 	 D28	:	ข้อมูลเหตุกำรณ์/ปัญหำ	และแนวทำงกำรแก้ไข

D25	:	 ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน

4.	กลุ่มกระบวนการสนับสนุน
D29	:	 ข้อมูลโครงสร้ำงองค์กร	 	 	 	 	 	 	 D37	:	กฏระเบียบ	ข้อบังคับ

D30	:	 ข้อมูลพนักงำน	 	 	 	 	 	 	 	 	 D38	:	สัญญำ

D31	:	 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 	 	 	 	 	 	 D39	:	ข้อมูลร้องทุกข์

D32	:	 ข้อมูลพัสดุ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D40	:	ทรัพย์สินทำงปัญญำ

D33	:	 ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำนักงำน		 	 	 D41	:	ข้อมูลกำรนัดหมำยผู้บริหำร

D34	:	 ข้อมูลงำนสำรบรรณ	 	 	 	 	 	 	 	 D42	:	ข้อมูลวำระ/รำยงำนกำรประชุม

D35	:	 ข้อมูลทำงบัญชี	 	 	 	 	 	 	 	 	 D43	:	ข้อมูลองค์ควำมรู้

D36	:	 ข้อมูลมำตรฐำนสำกลและกระบวนกำร

5.	กลุ่มกระบวนการวัดและประเมินผล
D44	:	 ข้อมูลควำมเสี่ยง	 	 	 	 	 	 	 	 	 D48	:	ข้อมูลควำมสอดคล้อง	กฏระเบียบส�ำนักงำน

D45	:	 ข้อมูลกำรควบคุมภำยใน	 	 	 	 	 	 	 	 กับกฎหมำย

D46	:	 ข้อมูลกำรตรวจสอบภำยใน	 	 	 	 	 	 D49	:	ควำมพึงพอใจต่อบริกำร

D47	:	 ข้อมูลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล		 	 D50	:	ผลกำรประเมินกำรให้บริกำร

รูปที่	4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลกับกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน
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	 จำกรปูท่ี	4	ตวัอย่ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกลุม่ข้อมลูกบักลุม่กระบวนกำร

ปฏิบตังิำน	ซึง่ชีใ้ห้เหน็ถึงภำพรวมของข้อมลูท้ังหมดทีม่กีำรด�ำเนนิกำรในแต่ละ

กลุม่กระบวนกำรปฏบิตังิำน	กอง	หรอื	ส่วนงำนภำยในหน่วยงำนควำมสมัพนัธ์น้ี

สำมำรถใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในกำรจดัล�ำดับควำมส�ำคญัของข้อมลู	ก�ำหนดขอบเขต	

ก�ำหนดอัตรำก�ำลังคน	 และจัดสรรงบประมำณส�ำหรับธรรมำภิบำลข้อมูล 

และกำรบรหิำรจดักำรข้อมลู	จำกตำรำงที	่2	แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล

กบัแอปพลเิคชันในงำนบรหิำรจดักำรพสัด	ุซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่ำข้อมลูเดยีวกนัอำจจะ

มีกำรใช้งำนหรือเก็บซ�้ำซ้อนกันในหลำย	ๆ	แอปพลิเคชัน	

	 ดงันัน้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงข้อมลูกบัแอปพลเิคชนัสำมำรถสนบัสนนุกำร 

บูรณำกำรข้อมูล	 (Data	 Integration)	 ได้จำกกำรที่ข้อมูลกระจำยอยู่ตำม

แอปพลิเคชันต่ำง	 ๆ	 ตัวอย่ำงสถำปัตยกรรมกำรบูรณำกำรข้อมูล	 ดังแสดง 

ในรูปที่	 8	 ซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลังข้อมูล	 ดำตำเลค	 ระบบรำยงำน

อัจฉริยะ	และดำตำอนำไลติกส์
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การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมข้อมูล

วิธีด�าเนินการ

•	 ท�ำควำมเข้ำใจกับควำมต้องกำรข้อมูลของหน่วยงำน

• ประเมนิสถำนะและข้อก�ำหนดของสถำปัตยกรรมข้อมลูในปัจจบุนั

•	 ออกแบบ	พัฒนำ	และปรับปรุงแบบจ�ำลองข้อมูลของหน่วยงำน

• สร้ำงควำมสอดคล้องของข้อมูลของหน่วยงำนกับส่วนงำนอื่น	 ๆ	 

	 ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระบวนกำรธุรกิจ	แอปพลิเคชัน

•	 ออกแบบ	พัฒนำ	และปรับปรุงสถำปัตยกรรมข้อมูล

สิ่งที่น�าเข้า
•	 สถำปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture)	

•	 มำตรฐำนและเป้ำหมำยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เครื่องมือที่ใช้

•	 เครือ่งมอืจดัท�ำแบบจ�ำลองข้อมลู	(Data	Modeling	Tool)	ส�ำหรบั 

	 จัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูลระดับหน่วยงำน

•	 เครือ่งมอืบริหำรจดักำรแบบจ�ำลอง	(Model	Management	Tool)	 

	 ส�ำหรับจัดเก็บแบบจ�ำลองข้อมูลและควบคุมกำรเปล่ียนแปลง 

	 ของแบบจ�ำลองข้อมูล

ผลที่ได้รับ

•	 แบบจ�ำลองข้อมูลระดับหน่วยงำน	(Enterprise	Data	Model)

•	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับส่วนงำน	 ข้อมูลกับกระบวน 

	 กำรปฏิบัติงำน	และข้อมูลกับแอปพลิเคชัน	เป็นต้น

• สถำปัตยกรรมเทคโนโลยข้ีอมูล	(Data	Technology	Architecture)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง •	 สถำปนิกข้อมูล	(Data	Architect)

ตารางที่	3 สรุปการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมข้อมูล
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 2.3.2.2		 การจ�าลองและการออกแบบข้อมูล

	 	 	 	 	 	 (Data	Modeling	and	Design)

	 กำรจ�ำลองและกำรออกแบบข้อมูล	 (Data	Modeling	 and	 Design)	

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน	 รวมถึงระบุข้อก�ำหนดและ 

กำรแก้ปัญหำต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 แบบจ�ำลองข้อมูลแสดงในรูปแบบของ

ไดอะแกรม	(Diagram)	ที่มีกำรออกแบบลักษณะโครงสร้ำงของข้อมูล	 เพื่อใช้

ในกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนให้เข้ำใจตรงกัน	 แบบจ�ำลองข้อมูลจะแสดงถึง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรำยละเอียดของโครงสร้ำง

ของข้อมูล	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	(1)	แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงควำมคิด	

(Conceptual	Data	Model)	(2)	แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ	(Logical	Data	

Model)	และ	(3)	แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ	(Physical	Data	Model)	

	 ข้ันตอนในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองและกำรออกแบบข้อมูล	 เร่ิมตั้งแต ่

กำรวเิครำะห์ควำมต้องกำรของผูใ้ช้	 เพ่ือก�ำหนดเป็นแบบจ�ำลองข้อมูลเชงิควำมคดิ

ของข้อมลูขึน้มำ	เป็นข้ันตอนของกำรก�ำหนดเค้ำโครงในระดบัเบือ้งต้น	สำมำรถ

มองเห็นถึงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล	แต่ยังไม่สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้จริง	เพรำะ

เป็นเพียงแนวคิดเท่ำนั้น	 หลังจำกนั้นท�ำกำรออกแบบข้อมูลให้มีควำมชัดเจน

มำกขึน้โดยก�ำหนดเป็นแบบจ�ำลองข้อมลูเชงิตรรกะ	ซ่ึงเป็นกำรให้รำยละเอยีด

ของข้อมูลที่มำกข้ึน	 (เช่น	 ฟิลด์ข้อมูล)	 ข้ันตอนสุดท้ำยจึงก�ำหนดแบบจ�ำลอง

ข้อมูลเชิงกำยภำพ	 เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้จริง	 โดยก�ำหนดรำยละเอียด 

ของข้อมูลเพิ่มเติม	เช่น	รูปแบบของข้อมูล	ขนำดของข้อมูล
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รูปที่	5 ตัวอย่างแบบจ�าลองข้อมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model)
ส�าหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

หมายเหตุ

แทนชุดข้อมูล แทนควำมสัมพันธ์แบบ	

1	รำยกำรข้อมูลต่อ

หลำยรำยกำรข้อมูล

ครุภัณฑ์

พนักงาน

ประเภทสินทรัพย์

โอนคืนครุภัณฑ์ ตรวจนับครุภัณฑ์

แจ้งซ่อมบ�ารุง

ประกอบด้วย

ถือครอง

ถูกตรวจนับ

ถูกแจ้งซ่อม

ถูกแจ้งซ่อมโอน

ถูกโอน
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รูปที่	6 ตัวอย่างแบบจ�าลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model)
ส�าหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

ครุภัณฑ์

พนักงาน

ประเภทสินทรัพย์

ปีงบประมาณ

โอนคืนครุภัณฑ์

ตรวจนับครุภัณฑ์

แจ้งซ่อมบ�ารุง

ชื่อประเภท

สินทรัพย์

รหัสประเภท

สินทรัพย์

ปีงบประมำณ

รหัสกำรโอน

วันที่โอนคืน

วันที่รับโอน

ผู้รับโอน

รหัสแจ้งซ่อม

วันที่แจ้งซ่อม

สถำนะ
กำรซ่อมบ�ำรุง

ปัญหำที่พบ

ผู้ถือครอง

วันที่ตรวจนับ

สภำพครุภัณฑ์

สถำนที่ตั้ง
ครุภัณฑ์

ผลกำรซ่อมบ�ำรุง

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์

รำยละเอียด

(กำรสั่งซื้อ)

(กำรคิดค่ำเสื่อม)

วิธีกำรจ�ำหน่ำย

(กำรประกัน)

สถำนที่ตั้ง

สภำพครุภัณฑ์

รหัสพนักงำน
(ชื่อ)

(นำมสกุล) (ที่อยู่)
หมำยเลข

โทรศัพทย์
อีเมล

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

ถือครอง

ถูกแจ้งซ่อม

ถูกโอน

โอน แจ้งซ่อม

ถูกตรวจนับ

แทนชุดข้อมูล

แทนชุดข้อมูลที่อำศัยฟิลด์ของชุดข้อมูลอื่นเป็นคีย์หลัก

แทนฟิลด์ข้อมูลทั่วไป

_____ แทนฟิลด์ข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก

(	 ) แทนฟิลด์ข้อมูลที่มีฟิลย์ข้อมูลย่อย

แทนควำมสัมพันธ์

แบบ	1	รำยกำรข้อมูลต่อหลำยรำยกำรข้อมูล

หมายเหตุ



Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

30

รูปที่	7 ตัวอย่างแบบจ�าลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model)
ส�าหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

	 	 	 จำกรปูที	่5	แสดงตวัอย่ำงแบบจ�ำลองข้อมลูเชงิควำมคดิส�ำหรบังำน

บรหิำรจดักำรพสัด	ุซึง่แสดงให้เห็นว่ำ	ประเภทสนิทรพัย์หนึง่ประเภท	ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์หลำยรำยกำร	 พนักงำนหนึ่งรำย	 ถือครองครุภัณฑ์ได้หลำยรำยกำร	

และแจ้งซ่อมได้หลำยครั้ง	 ครุภัณฑ์หน่ึงรำยกำร	 สำมำรถโอน	 ตรวจนับ	 และ

แจ้งซ่อมได้หลำยครัง้	ส�ำหรบัฟิล์ดข้อมลูของแต่ละชดุข้อมลูแสดงในแบบจ�ำลอง

เชิงตรรกะตำมรูปที	่6	ทัง้นีร้ำยละเอยีดด้ำนเทคนคิอธบิำยไว้ในรปูที	่7	ประกอบ

ด้วย	คีย์หลัก	ประเภทข้อมูล	และควำมกว้ำงของฟิลด์ข้อมูล
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การบริหารจัดการการจ�าลองและการออกแบบข้อมูล

วิธีด�าเนินการ
•	 วิเครำะห์ควำมต้องกำรข้อมูลของหน่วยงำน

•	 ออกแบบและพัฒนำแบบจ�ำลองของข้อมูล	รวมถึงฐำนข้อมูล

สิ่งที่น�าเข้า
•	 สถำปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture)

•	 มำตรฐำนและเป้ำหมำยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เครื่องมือที่ใช้

•	 เครื่องมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล	(Data	Modeling	Tool)

•	 เครือ่งมอืบรหิำรจดักำรแบบจ�ำลอง	(Model	Management	Tool)

• ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล	(Database	Management	System	-  

	 DBMS)	ส�ำหรับออกแบบ	แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ

ผลที่ได้รับ

•	 ควำมต้องกำรของข้อมูล	(Data	Requirement)	และ

	 ข้อก�ำหนดทำงธุรกิจ	(Business	Rules)

•	 แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงแนวคิด	(Conceptual	Data	Models)

•	 แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ	(Logical	Data	Models)

•	 แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกำยภำพ	(Physical	Data	Models)

ผู้เกี่ยวข้อง

•	 สถำปนิกข้อมูล	(Data	Architect)

•	 นักวิทยำกำรข้อมูล	(Data	Scientist)	

•	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	(Data	Analyst)	

•	 นักวิเครำะห์ธุรกิจ	(Business	Analyst)

•	 นักออกแบบจ�ำลองข้อมูล	(Data	Modeler)

ตารางที่	4 สรุปการบริหารจัดการการจ�าลองและการออกแบบข้อมูล
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 2.3.2.3  การจัดเก็บและการด�าเนินการกับข้อมูล
	 	 	 	 	 	 (Data	Storage	and	Operations)
 กำรจัดเกบ็และกำรด�ำเนินกำรกบัข้อมลู	(Data	Storage	and	Operations) 

เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	 โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐำนข้อมูล	 

ส่วนกำรด�ำเนินกำรกับข้อมูลจะเกี่ยวข้องตั้งแต่กำรวำงแผน	 กำรใช้งำน	 

กำรส�ำรองข้อมูล	(Backup)	กำรกู้คืนข้อมูล	(Restore)	กำรจัดเก็บข้อมูลถำวร	

(Archive)	กระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูล	 (Create	Read	Update	Delete	 - 

CRUD)	 ตลอดทั้งระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรข้อมูล	หรือวงจรชีวิต

ของข้อมูล	กำรโอนย้ำยข้อมูล	 (Migration)	รวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

ของฐำนข้อมูลให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ	 เพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย	

และควำมถูกต้องของข้อมูล

การบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�าเนินการกับข้อมูล

วิธีด�าเนินการ

•	 สนับสนุนในส่วนของฐำนข้อมูล	 เช่น	 กำรจัดเก็บ	 กำรส�ำรอง	 

	 กำรกู ้คืน	 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบกำรจัดกำร 

	 ฐำนข้อมูล

•	 จัดกำรในส่วนของเทคโนโลยีด้ำนข้อมูล	เช่น	ศึกษำควำมต้องกำร 

	 ของเทคโนโลยีด้ำนข้อมูล

สิ่งที่น�าเข้า

• ข้อก�ำหนดและเง่ือนไขกำรให้บรกิำร	(Service	Level	Agreement)

•	 สถำปัตยกรรมข้อมูล	(Data	Architecture)

•	 ข้อเสนอแนะในกำรโอนย้ำยข้อมูล	(Migration)

ตารางที่	5 สรุปการบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�าเนินการกับข้อมูล
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 2.3.2.4  การบูรณาการและความสามารถในการท�างานรว่มกนั
	 	 	 	 	 	 (Data	Integration	and	Interoperability)
	 กำรเชื่อมโยงข้อมูล	 (Data	 Integration)	 เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำก

แหล่งข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกันเข้ำมำรวมอยู่ในแหล่งข้อมูล

เดยีวกัน	เพือ่น�ำไปใช้ในกำรจดัท�ำข้อมลูหลกั	(Master	Data)	คลงัข้อมูล	(Data	

Warehouse)	 ดำตำเลค	 (Data	 Lake)	 รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง

หน่วยงำน	รูปที่	8	แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบูรณำกำรข้อมูล	คลังข้อมูล	

และดำตำเลค	 ส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกัน	 (Interoperability)	 

จะมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนหรือระบบ	

โดยมีกำรอ้ำงถึงคุณลักษณะของระบบต่ำง	 ๆ	 ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

หรือสื่อสำรกันได้	 เช่น	 มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของ	 Application	

Programming	Interfaces	-	API

การบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�าเนินการกับข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้

• ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล	(Database	Management	System	-  

	 DBMS)

•	 เครื่องมือบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล	 (Database	Administration	 

	 Tool)

ผลที่ได้รับ

•	 แผนกำรส�ำรองและข้อมูลได้รับกำรส�ำรอง

•	 แผนกำรกู้คืนข้อมูลและข้อมูลได้รับกำรกู้คืน

•	 แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	(Business	Continuity	Plans)

ผู้เกี่ยวข้อง
•	 ผู้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล	(Database	Administrator	-	DBA)

•	 วิศวกรข้อมูล	(Data	Engineer)

ตารางที่	5 สรุปการบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�าเนินการกับข้อมูล (ต่อ)
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	 ในกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง	ๆ	เข้ำด้วยกัน	ท�ำให้กำรบูรณำกำร

ข้อมูล	 มีส่วนช่วยควบคุมและจัดกำรคุณภำพของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น	 ขณะที ่

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนหรือส่วนงำน	 เพรำะท้ังหมดน้ีมุ่งเน้นกำรแปลงข้อมูล	 

(Transform)	 และรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนหรือระบบต้นทำงไปจนถึง 

หน่วยงำนหรือระบบกลำง	และจำกหน่วยงำนหรือระบบกลำงไปยังหน่วยงำน

หรือระบบปลำยทำง	เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป

การบริหารจัดการบูรณาการและความสามารถในการท�างานร่วมกัน

วิธีด�าเนินการ
•	 ก�ำหนดมำตรฐำนและแบบจ�ำลองอ้ำงอิงของกำรท�ำงำนร่วมกัน

•	 พัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนกำรบูรณำกำรและกำรท�ำงำนร่วมกัน

สิ่งที่น�าเข้า
• หลักเกณฑ์กำรแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงผ่ำนระบบและเครือข่ำย 

	 สำรสนเทศและกำรส่ือสำร

เครื่องมือที่ใช้

• เครือ่งมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล	(Data	Modeling	Tool)

• Enterprire	 Service	 Bus	 (ESB)	 คือ	 ตัวกลำงท่ีท�ำให้ผู้ต้องกำร 

	 เรยีกใช้งำนบริกำร	(Services)	ต่ำง	ๆ	จำกระบบสำมำรถเรยีกผ่ำน	 

	 ESB	ได้

ผลที่ได้รับ

•	 รำยละเอียดของสิ่งที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฐำนข้อมูล	API	

•	 แนวปฏิบัติในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

•	 ข้อตกลงในกำรเข้ำถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง •	 วิศวกรข้อมูล	(Data	Engineer)

ตารางที่	6 สรุปการบรหิารจดัการการบูรณาการและความสามารถในการท�างาน 
   ร่วมกัน
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 2.3.2.5  การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา
      (Document and Content Management)
	 กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและเนื้อหำ	 (Document	 and	 Content	

Management)	เป็นกำรวำงแผน	กำรจัดกำร	กำรเข้ำถึง	กำรใช้งำน	และกำร

ควบคุมกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำงหรือแบบกึ่งโครงสร้ำง	

เช่น	กำรจัดเก็บ	กำรป้องกันควำมเสียหำย	กำรเข้ำถึงข้อมูล	ทั้งที่เก็บอยู่ในรูป

แบบกระดำษ	และไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์	มข้ีอควำม	รปูภำพ	เสยีง	ภำพเคลือ่นไหว	

เป็นต้น	 กำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นท่ีกำรรักษำควำมถูกต้องสมบูรณ	์ 

และช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรและข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้ำงหรือแบบ 

กึ่งโครงสร้ำงได้

การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา

วิธีด�าเนินการ

•	 พัฒนำระบบจัดกำรเอกสำร	เพื่อกำรจัดเก็บ	กำรเข้ำถึง

	 และกำรควบคุมควำมปลอดภัย

•	 จัดท�ำนโยบำยกำรจัดท�ำเนื้อหำ	(Content	Handling	Policies)

สิ่งที่น�าเข้า
• ข้อมลูท่ีเป็นสือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)

• เอกสำรทีเ่ป็นกระดำษ

เครื่องมือที่ใช้
• เคร่ืองมอืบรหิำรจดักำรเอกสำร	(Document	Management	Tool)

• เครือ่งมือบรหิำรจัดกำรเนือ้หำ	(Content	Management	Tool)

ผลที่ได้รับ •	 เอกสำรหรือรำยงำน

ผู้เกี่ยวข้อง •	 พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่

ตารางที่	7 สรุปการบรหิารจดัการเอกสารและเนือ้หา
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 2.3.2.6  ขอ้มูลหลกัและข้อมูลอ้างอิง
	 	 	 	 	 	 (Master	and	Reference	Data)
	 ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้ำงอิง	(Master	and	Reference	Data)	เป็นกำร

บรหิำรจัดกำรข้อมูลเพือ่ให้ทัง้หน่วยงำนสำมำรถเข้ำถงึ	และใช้ข้อมูลร่วมกนัได้	

โดยข้อมูลถูกจัดเก็บไว ้แหล่งเดียว	 มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนของข้อมูล	 

เพือ่ช่วยลดควำมซ�ำ้ซ้อนของข้อมลู	ท�ำให้ข้อมลูมคุีณภำพ	ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ข้อมูลหลัก	 (Master	 Data)	 กับข้อมูลอ้ำงอิง	 (Reference	 Data)	 กล่ำวคือ	 

ข้อมลูอ้ำงองิ	จะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นสำกล	มกีำรก�ำหนดให้เป็นมำตรฐำน	และใช้งำนร่วมกัน 

มกีำรเปลีย่นแปลงค่อนข้ำงน้อย	เช่น	รหัสไปรษณีย์	รหัสประเทศ	หน่วยวดัระยะทำง 

ขณะที่ข ้อมูลหลักมีโอกำสเปลี่ยนแปลงได้มำกกว่ำ	 มีรำยละเอียดหรือ 

จ�ำนวนฟิลด์ข้อมูลที่มำกกว่ำ	 และเป็นข้อมูลที่สร้ำงและใช้งำนร่วมกันภำยใน

ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกจิของหน่วยงำน	เช่น	ข้อมลูพนกังำน	ข้อมลูลกูค้ำ 

ข้อมูลผู้ขำย	ข้อมูลสินค้ำ	ข้อมูลครุภัณฑ์	ข้อมูลสถำนที่

การบริหารจัดการหลักและข้อมูลอ้างอิง

วิธีด�าเนินการ

•	 ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมต้องกำรข้อมูลทั้งข้อมูลหลักและ 

	 ข้อมูลอ้ำงอิง

•	 ก�ำหนดแหล่งที่มำ	(Source)	ของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้ำงอิง

•	 ด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อมูลหลักและข้อมูลอ้ำงอิง

สิ่งที่น�าเข้า •	 อภิธำนศัพท์ข้อมูล	(Data	Glossary)

ตารางที่	8 สรุปการบริหารจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
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การบริหารจัดการหลักและข้อมูลอ้างอิง

เครื่องมือที่ใช้

•	 เครือ่งมอืบรหิำรจดักำรข้อมูลหลกั	(Master	Data	Management	 

	 Tools)

• เครือ่งมือบรหิำรจดักำรข้อมลูอ้ำงองิ	(Reference	Data	Management  

	 Tools)

•	 เครื่องมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล	(Data	Modeling	Tools)

•	 เครื่องมือส�ำหรับบูรณำกำรข้อมูล	(Data	Integration	Tools)

ผลที่ได้รับ •	 ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้ำงอิง

ผู้เกี่ยวข้อง

•	 สถำปนิกข้อมูล	(Data	Architect)

•	 นักวิทยำกำรข้อมูล	(Data	Scientist)	

•	 วิศวกรข้อมูล	(Data	Engineer)

•	 นักออกแบบจ�ำลองข้อมูล	(Data	Modeler)

 2.3.2.7  คลังข้อมูล	ดาตาเลค	ระบบรายงานอัจฉริยะ
	 	 	 	 	 	 และดาตาอนาไลติกส์
	 	 	 	 	 	 (Data	Warehouse,	Data	Lake,	Business	Intelligence,	 
	 	 	 	 	 	 and	Data	Analytics) 
	 คลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรเชื่อมโยงข้อมลู	

(Data	 Integration)	 ซ่ึงเกดิจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมลูต่ำง	 ๆ	 ที่มี 

หลำกหลำยรูปแบบมำเก็บในคลังข้อมูล	 โดยผ่ำนกระบวนกำรของ	 Extract	

Transform	 Load	 (ETL)	 ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	 และถูกจัดท�ำให้อยู่ 

ในรูปแบบที่เหมำะสมส�ำหรับกำรน�ำไปวิเครำะห์ข้อมูล	 ทั้งในรูปแบบของ

รำยงำนอัจฉริยะ	 (Business	 Intelligence)	 และดำตำอนำไลติกส์	 (Data	 

Analytics)	

ตารางที่	8 สรุปการบริหารจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (ต่อ)
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รูปที่	8 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์ส�าหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

	 ดำตำเลค	 (Data	 Lake)	 เป็นแหล่งส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีหลำก

หลำยรูปแบบ	ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	ข้อมูลกึ่งโครงสร้ำง	และ

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง	 โดยข้อมูลถูกเก็บรักษำไว้ในรูปแบบที่เหมือนหรือ 

ใกล้เคยีงกบัรปูแบบทีไ่ด้รบัมำจำกแหล่งข้อมลูต้นฉบับ	และสำมำรถใช้เป็นทีส่�ำรอง

ข้อมูลต้นฉบับได้

Business	Intelligence	/	

Analytics

Business	Intelligence	/	

Analytics

Data	Integration

Da
ta

	In
te

gr
at

io
n

Da
ta

	In
te

gr
at

io
n

Data	Mart

ฐานข้อมูลระบบ
แจ้งซ่อม

ฐานข้อมูลระบบ
ครุภัณฑ์องค์กร

ฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการบุคลากร

ฐานข้อมูลระบบ
จัดการครุภัณฑ์ด้าน	IT

CSV

XML/JSON

CSV

ฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการโครงการ

Text	/	Image	/
Sound	/	VDO

Data	Warehouse แจ้งซ่อมบ�ารุง

โอนคืนครุภัณฑ์

ตรวจนับครุภัณฑ์

Data	Lake
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	 จำกรูปที่	 8	คลังข้อมูลและดำตำเลคจะเกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำก

แหล่งข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ซึ่งแต่ละแหล่งอำจจะมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน	 

กำรรวบรวมข้อมูลใช้วิธีกำรบูรณำกำรข้อมูล	 (ดูที่หัวข้อ	 2.3.2.4)	 โดยข้อมูล 

จำกคลงัข้อมลูสำมำรถรวมเข้ำไปทีด่ำตำเลคเพือ่ใช้ส�ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมลู

ที่ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น	ข้อมูลในคลังข้อมูลจะต้องถูกจัดกลุ่มออกเป็นดำตำมำร์ท	

(Data	Mart)	 โดยต้องสอดคล้องกับหน่วยงำนท่ีจะน�ำไปใช้	 เช่น	 ดำตำมำร์ท 

ของฝ่ำยบุคคล	 ดำตำมำร์ทของฝ่ำยกำรตลำด	 ดำตำมำร์ทของฝ่ำยกำรเงิน	 

หลังจำกน้ันข้อมูลในดำตำมำร์ทถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรท�ำรำยงำนอัจฉริยะ	

(Business	Intelligence)	หรือกำรท�ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตผ่ำนวิธีกำร

ของดำตำอนำไลติกส์	 ในกรณีของดำตำเลคสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ส�ำหรับ 

ท�ำรำยงำนอัจฉริยะและดำตำอนำไลติกส์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้ำงดำตำมำร์ท	

หลังจำกข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ถูกท�ำกำรวิเครำะห์ออกเป็นรำยงำนอัจฉริยะ	 และ 

ผลกำรท�ำนำยแล้ว	 จะถูกน�ำไปใช้	 เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของหน่วยงำน 

ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำรต่อไป

การบริหารจัดการคลังข้อมูล	ดาตาเลค	ระบบรายงานอัจฉริยะ

และดาตาอนาไลติกส์

วิธีด�าเนินการ
•	 จัดเตรียมข้อมูลจำกหลำย	ๆ	แหล่งมำรวมกันในคลังข้อมูล

•	 ประมวลผลข้อมูลส�ำหรับท�ำกำรวิเครำะห์

สิ่งที่น�าเข้า
•	 ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ	(Business	Requirement)

•	 ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้ำงอิง

ตารางที่	9 สรุปการบริหารจัดการคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ  
   และดาตาอนาไลติกส์
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ตารางที่	9 สรุปการบริหารจัดการคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ  
   และดาตาอนาไลติกส์ (ต่อ)

การบริหารจัดการคลังข้อมูล	ดาตาเลค	ระบบรายงานอัจฉริยะ

และดาตาอนาไลติกส์

เครื่องมือที่ใช้

•	 เครื่องมือส�ำหรับบูรณำกำรข้อมูล	(Data	Integration	Tools)

•	 เครื่องมือบริหำรจัดเก็บข้อมูล	(Data	Storage	Tools)

•	 เครื่องมือส�ำหรับจัดท�ำรำยงำนอัจฉริยะ	(Business	Intelligence	 

	 Tools)

•	 เครื่องมือวิเครำะห์ทำงสถิติ	(Statistics	Tools)

•	 กำรเรียนรู้ของเครื่องและปัญญำประดิษฐ์	 (Machine	 Learning	 

	 and	Artificial	Intelligence)

ผลที่ได้รับ
•	 รำยงำน	และ	Dashboard

•	 ผลกำรท�ำนำย

ผู้เกี่ยวข้อง

•	 สถำปนิกข้อมูล	(Data	Architect)

•	 นักวิทยำกำรข้อมูล	(Data	Scientist)	

•	 วิศวกรข้อมูล	(Data	Engineer)

•	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	(Data	Analyst)

 2.3.2.8  ค�าอธิบายชุดขอ้มูลดิจทัิล	หรอืเมทาดาตา	(Metadata)
	 ค�ำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัล	หรือเมทำดำตำ	(Metadata)	เป็นข้อมูลที่ใช้

อธิบำยข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนกำรเชิงธุรกิจ

และเชิงเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 กฎและข้อจ�ำกัดของข้อมูล	 และโครงสร้ำง 

ของข้อมูล	เมทำดำตำช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถเข้ำใจข้อมลูระบบ	และขัน้ตอน

กำรท�ำงำนได้ดียิง่ขึน้	โดยกำรบรหิำรจัดกำรเมทำดำตำ	(Metadata	Management) 

เริ่มตั้งแต่	กำรเก็บรวมรวม	กำรจัดกลุ่ม	กำรดูแล	และกำรควบคุมเมทำดำตำ	
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ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทำดำตำ	 เพื่อให้ผู้ใช้งำนทรำบเกี่ยวกับชุดข้อมูล	 

เช่น	รำยละเอยีดชดุข้อมลู	สิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัชดุข้อมลู	วตัถปุระสงค์กำรน�ำไปใช้	

ฟิลด์ข้อมูล

ชื่อข้อมูล ข้อมูลครุภัณฑ์

ค�าอธบิายอย่างย่อ อ้ำงถึงครภัุณฑ์ทีห่น่วยงำนถอืครองทัง้จำกกำรซือ้มำหรอืรบัมำรวม

ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม

เจ้าของข้อมูล ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

Attribute Description Type
Allowed	

Null
Key

เลขครุภัณฑ์ รูปแบบเลขครุภัณฑ์	:	

xx-xxxx-xxx-xxxx

รูปแบบเลขวัสดุควบคุม	:	

ED-xx-xxxx-xxx-xxxx	

(ในกรณีเป็นวัสดุควบคุม	

ขณะแสดงรหัสวัสดคุวบคุม

ให้น�ำ	“ED”	ไว้ข้ำง

xx-xxxx-xxx-xxxx)

CHAR(13) N PK

ประเภทสินทรัพย์ อ้ำงอิง	:

รหัสประเภทสินทรัพย์

CHAR(5) N FK

ชื่อครุภัณฑ์ VARCHAR(200) N

รายละเอียด MEDIUMTEXT Y

ตารางที่	10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมูลครุภัณฑ์
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ชื่อข้อมูล ข้อมูลครุภัณฑ์

ค�าอธบิายอย่างย่อ อ้ำงถึงครภัุณฑ์ทีห่น่วยงำนถอืครองทัง้จำกกำรซือ้มำหรอืรบัมำรวม

ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม

เจ้าของข้อมูล ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

Attribute Description Type
Allowed	

Null
Key

เลขที่ใบสั่งซื้อ รูปแบบ	:	DGA/XX/XXXX

ค�ำอธิบำย	 :	 XX	 อ้ำงถึง

ปีงบประมำณ	และ	XXXX	

อ้ำงถงึ	Running	Number

ตวัอย่ำง	:	DGA/59/0001

CHAR(9) N

ราคาที่ซื้อ FLOAT N

หน่วยนับ อ้ำงอิง	:	รหัสหน่วยนับ VARCHAR(2) N FK

วันที่เริ่มต้น

คิดค่าเสื่อม

รูปแบบ	:	YYYY-MM-DD

ค�ำอธิบำย	:

ปี	ค.ศ.-เดือน-วัน

ตัวอย่ำง	:	2016-04-15

DATETIME N

วันที่หยุดค�านวณ

ค่าเสื่อม

รูปแบบ	:	YYYY-MM-DD

ค�ำอธิบำย	:

ปี	ค.ศ.-เดือน-วัน

ตัวอย่ำง	:	2016-04-15

DATETIME N

สภาพครุภัณฑ์ อ้ำงองิ	:	รหสัสภำพครภุณัฑ์ CHAR(2) N FK

ผู้ถือครอง อ้ำงอิง	:	รหัสพนักงำน CHAR(7) N FK

สถานที่ตั้งพัสดุ อ้ำงอิง	:	รหัสสถำนที่ตั้ง SMALLINT N FK

ตารางที่	10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมูลครุภัณฑ์ (ต่อ)
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ชื่อข้อมูล ข้อมูลครุภัณฑ์

ค�าอธบิายอย่างย่อ อ้ำงถึงครภัุณฑ์ทีห่น่วยงำนถอืครองทัง้จำกกำรซือ้มำหรอืรบัมำรวม

ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม

เจ้าของข้อมูล ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

Attribute Description Type
Allowed	

Null
Key

รหัสรุ่นสินค้า VARCHAR(200) N

รุ่นสินค้า อ้ำงอิง	:	รหัสรุ่นสินค้ำ SMALLINT N FK

วันที่เริ่มต้น

ประกัน

รูปแบบ	:	YYYY-MM-DD

ค�ำอธิบำย	:	

ปี	ค.ศ.-เดือน-วัน

ตัวอย่ำง	:	2016-04-15

DATETIME Y

วันที่สิ้นสุด

ประกัน

รูปแบบ	:	YYYY-MM-DD

ค�ำอธิบำย	:	

ปี	ค.ศ.-เดือน-วัน

ตัวอย่ำง	:	2016-04-15

DATETIME Y

เกณฑ์และ

รายละเอยีด

การประกัน

เกณฑ์	 รำยละเอียดกำร

ประกัน	 และบริษัทท่ีให ้

กำรประกัน

MEDIUMTEXT Y

วิธีการจ�าหน่าย

พัสดุ

อ้ำงอิง	:	รหัสวิธีกำร

จ�ำหน่ำยพัสดุ

CHAR(2) N

ตารางที่	10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมูลครุภัณฑ์ (ต่อ)
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การบริหารจัดการค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล	หรือเมทาดาตา

วิธีด�าเนินการ

•	 ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมต้องกำรในกำรจัดท�ำค�ำอธิบำย 

	 ชุดข้อมูลดิจิทัล	หรือเมทำดำตำ

•	 ก�ำหนดมำตรฐำนของค�ำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัล	หรือเมทำดำตำ

สิ่งที่น�าเข้า

•	 คู่มือแนวปฏิบัติมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรค�ำอธิบำยชุดข้อมูล 

	 ดจิิทลั	หรอืเมทำดำตำ	เช่น	พจนำนกุรมข้อมลู	(Data	Dictionary) 

	 กำรตั้งชื่อข้อมูล	(Data	Naming)

เครื่องมือที่ใช้

• เครือ่งมอืบรหิำรจดักำรบญัชข้ีอมูล	(Data	Catalog	Management  

	 Tools)

•	 เครือ่งมอืบรหิำรจดักำรค�ำอธบิำยชดุข้อมลูดิจทิลั	หรอื	เมทำดำตำ	 

	 (Metadata	Repository	Management	Tools)

ผลที่ได้รับ •	 เมทำดำตำทีม่คีณุภำพ	มคีวำมสอดคล้อง	และควำมมัน่คงปลอดภัย

ผู้เกี่ยวข้อง
•	 บริกรข้อมูล	(Data	Stewards)

•	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	(Data	Analyst)

ตารางที่	11 สรุปการบริหารจัดการค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา

 2.3.2.9  ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคล 

	 	 	 	 	 	 ของข้อมูล
	 	 	 	 	 	 (Data	Security	and	Privacy)
	 ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	 (Data	 Security)	 หมำยรวมถึง 

กำรป้องกันข้อมูลในบริบทของกำรรักษำควำมลับ	 ควำมถูกต้องของข้อมูล 

ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล	จำกข้อมูลของมำตรฐำน	 ISO/IEC27001	โดยมี

รำยละเอียด	ดังนี้	
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 •	 กำรรักษำควำมลับ	 (Confidentiality)	 หมำยถึง	 กำรรักษำข้อมูล 

ตำมสภำพของกำรจัดชั้นควำมลับ	 และมีกำรก�ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น	

เนือ่งจำกข้อมูลในหน่วยงำนอำจมหีลำยประเภท	ข้อมลูบำงประเภทเป็นข้อมลู

ที่มีควำมส�ำคัญ	 หรืออ่อนไหว	 จึงต้องมีกำรรักษำควำมลับเพื่อลดควำมเสี่ยง 

ของกำรถูกคุกคำม	 และเป็นกำรป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ	 เช่น	

กำรส่งข้อมูลที่ปกปิดหรือเป็นควำมลับต้องมีวิธีกำรท่ีท�ำให้ทรำบได้ว่ำบุคคลท่ี

ต้องกำรส่งข้อมูลมำให้	 หรือกำรที่ผู้ได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลเท่ำนั้นที่

สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้

 •	 ควำมถกูต้องของข้อมลู	(Integrity)	หมำยถงึ	กำรคงสภำพของข้อมลู

หรือกำรรักษำควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือ	

รวมถึงมีกำรปกป้องข้อมูลให้ปรำศจำกกำรถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์	เช่น	

ข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องอย่ำงแท้จริง	 ไม่มีกำรดัดแปลงหรือแก้ไข

ระหว่ำงทำง

 •	 ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล	 (Availability)	 หมำยถึง	 กำรพร้อม 

ในกำรใช้งำนอยู่เสมอ	 กล่ำวคือ	 ข้อมูลต้องพร้อมส�ำหรับกำรใช้งำนได้เสมอ	 

รวมถึงมีกำรส�ำรองข้อมูลไว้เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝัน	 

เช่น	หำกต้องกำรใช้ข้อมลู	ผูใ้ช้งำนสำมำรถใช้ข้อมูลได้ทนัที	และใช้ได้อย่ำงต่อเนือ่ง

	 โดยควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องด�ำเนินกำรตั้งแต่กำรวำงแผน	

กำรจัดท�ำ	 กำรปฏิบัติตำม	 และกำรบังคับใช ้นโยบำยและขั้นตอน 

ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยั	 เพือ่สนบัสนนุในด้ำนท่ีเกีย่วข้องกบักำรพิสจูน์ตวัตน 

กำรก�ำหนดสิทธิ์	กำรเข้ำถึงข้อมูล	กำรตรวจสอบ	และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล

อย่ำงเหมำะสม
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	 นอกจำกนี้	 ต้องมีกำรรักษำควำมเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล	 (Data	 

Privacy)	ตั้งแต่กำรรวบรวม	จัดเก็บ	ใช้	เผยแพร่	หรือด�ำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับ

ข้อมูล	 โดยจะต้องมีกำรระบุวัตถุประสงค์เป็นหลักฐำนให้ชัดเจน	 ห้ำมมิให้ 

มีกำรเปิดเผย	หรือแสดง	หรือท�ำให้ปรำกฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์	 เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	ๆ	

หรือมีกฎหมำยก�ำหนดให้สำมำรถกระท�ำสิ่งนั้นได้

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล

วิธีด�าเนินการ

•	 ก�ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล	

•	 บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่วิธีกำรจัดเก็บ	กำรประมวลผล	 

	 กำรเข้ำถึงข้อมูล	กำรน�ำไปใช้	กำรเปิดเผย	และกำรท�ำลำย

สิ่งที่น�าเข้า

•	 มำตรฐำน	แนวปฏิบัติ	และนโยบำยที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของ	

	 ข้อมูล	

•	 มำตรฐำน	แนวปฏิบัติ	และนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมเป็น 

	 ส่วนบุคคลของข้อมูล	

•	 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล

เครื่องมือที่ใช้

• ระบบกำรจดักำรฐำนข้อมูล	(Database	Management	System	-	 

	 DBMS)

• เทคโนโลยจีดักำรข้อมลูเพือ่แสดงตวัตน	 (Identity	Management	 

	 Technology)

• ระบบจดักำรกำรเปลีย่นแปลง	(Change	Control	System)

• หนงัสือให้ควำมยนิยอม	(Letter	of	Consent)

ตารางที่	12 สรุปการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเปน็ 

    ส่วนบุคคลของข้อมูล
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 2.3.2.10 คุณภาพของข้อมูล	(Data	Quality) 
 คณุภำพของข้อมลู	 (Data	Quality)	 เป็นเครือ่งมอืในกำรวดัควำมน่ำเชือ่ถือ

และประสิทธิภำพของกำรน�ำข้อมูลไปใช้	 ต้องมีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินกำร	 

และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรปรับปรุง	 เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภำพ	

เนื่องจำกข้อมูลท่ีมีคุณภำพสูงท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	กำรท�ำให้ข้อมูลมีคุณภำพ	ประกอบด้วย	กำรท�ำให้ข้อมูล

มีควำมถูกต้อง	 (Accuracy)	 ข้อมูลมีควำมครบถ้วน	 (Completeness)	 

ข้อมูลมีควำมต้องกัน	(Consistency)	ข้อมูลมีควำมเป็นปัจจุบัน	(Timeliness)	

ข้อมลูตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้	(Relevancy)	และข้อมลูมคีวำมพร้อมใช้	 

(Availability)	ดงัแสดงรำยละเอยีดเพิม่เตมิในบทท่ี	3.6.2	กำรประเมนิคุณภำพ

ของข้อมูล	(Data	Quality	Assessment)

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล

ผลที่ได้รับ

•	 นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมเป็น 

	 ส่วนบุคคลของข้อมูล	(Data	Security	and	Privacy	Policy)

•	 มำตรฐำนกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล	 (Data	 Classification	 

	 Standard)

ผู้เกี่ยวข้อง

•	 ผู้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล	(Database	Administrator)	

•	 บริกรข้อมูล	(Data	Stewards)

•	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	(Internal	Auditor)

ตารางที่	12 สรุปการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเปน็ 

    ส่วนบุคคลของข้อมูล (ต่อ)
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การบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล

วิธีด�าเนินการ

•	 ก�ำหนดข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องมีคุณภำพ

•	 พัฒนำและส่งเสริมกำรให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพของข้อมูล	 

	 (Awareness)	

• ก�ำหนดขอบเขตของ กำรประเมนิ (Assessment) คณุภำพของข้อมูล

•	 ก�ำหนดและระบุล�ำดับควำมส�ำคัญ	(Prioritize)	ของกำรปรับปรุง 

	 ข้อมูลให้มีคุณภำพ

สิ่งที่น�าเข้า

•	 มำตรฐำน	 แนวปฏิบัติ	 และนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรท�ำให้ข้อมูล 

	 มีคุณภำพ	เช่น	กำรจัดท�ำโปรไฟล์ข้อมูล	(Data	Profiling)	

	 ดำตำคลีนซิ่ง	(Data	Cleansing)

•	 เมทำดำตำทั้งด้ำนธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เครื่องมือที่ใช้
• เครือ่งมอืในกำรท�ำดำตำคลนีซิง่	(Data	Cleansing	Tools)

• เครือ่งมอืวเิครำะห์ทำงสถติ	ิ(Statistical	Analysis	Tools)	

ผลที่ได้รับ

• รำยงำนกำรรบัรองคณุภำพของข้อมลู	(Data	Quality	Certification

	 Reports)

•	 ข้อตกลงระดบัคณุภำพของข้อมลู	(Data	Quality	Service	Level	 

	 Agreements)

ผู้เกี่ยวข้อง
•	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	(Data	Analyst)

•	 บริกรข้อมูล	(Data	Stewards)

ตารางที่	13 สรุปการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล
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	 จำกผลกำรศกึษำท่ีเก่ียวข้องกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูของสมำคมบรหิำร

จดักำรข้อมลูระหว่ำงประเทศ	(Data	Management	Association	International) 

จะเห็นว่ำ	 ธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	 Governance)	 เป็นส่วนที่ส�ำคัญใน 

กำรบรหิำรจัดกำรข้อมลู	(Data	Management)	เป็นกลไกในกำรก�ำหนดทศิทำง	

ควบคุม	และทวนสอบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำหน่วยงำนได้

ด�ำเนนิกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูเป็นไปตำมนโยบำย	กฎ	ระเบยีบ	หรือข้อบงัคบั

ที่ได้ก�ำหนดไว้	

	 ดังนัน้สิง่ท่ีควรรเิริม่เป็นอันดบัแรกของกำรวำงแผนในกำรบรหิำรจดักำร

ข้อมูล	 ก็คือ	 ธรรมำภิบำลข้อมูล	 เพรำะเป็นเร่ืองของกำรก�ำหนดบทบำท	 

หน้ำท่ี	ควำมรบัผดิชอบ	และกำรตดัสนิใจ	เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ว่ำธรรมำภิบำลข้อมลู 

ควำมรับผดิชอบ	และควำมเป็นเจ้ำของหรือผู้มส่ีวนได้เสยีกบัทรัพย์สนิข้อมลูนัน้	

เป็นไปอย่ำงมีระเบียบ	ถูกต้อง	และมคีวำมยัง่ยนื	โดยธรรมำภบิำลข้อมลูจะต้อง

เข้ำไปมีส่วนร่วมในทุก	 ๆ	 องค์ประกอบหรือกิจกรรมของกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูล

	 ท้ังนีร้ะดบัคณุภำพของข้อมลูในมมุมองของข้อมูลขนำดใหญ่	(Big	Data)	

หรือวิทยำกำรข้อมูล	(Data	Science)	มีควำมแตกต่ำงกับระดับคุณภำพข้อมูล

ทั่วไป	 เช่น	 ควำมพร้อมใช้ของผลกำรวิเครำะห์ที่ได้รับจำกข้อมูลขนำดใหญ	่

(Timely)	ควำมเชือ่มัน่ในผลกำรวเิครำะห์	(Reliable)	ข้อมลูขนำดใหญ่มคีวำม

สมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ของกำรวเิครำะห์หรอืสิง่ทีต้่องกำรท�ำนำย	(Meaningful)	

และควำมสำมำรถในกำรผลกัดนัผลกำรวเิครำะห์ถูกน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง	

(Sufficient)	(Kim,	H.	Y.,	&	Cho,	J.	S.,	2017)

2.4	 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูล
	 กับการบริหารจัดการข้อมูล
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	 อย่ำงไรก็ตำมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลนั้นมีควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำและ

เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกำรใช้ข้อมูลและด�ำเนินงำนในกระบวนกำรที่เกิดขึ้น 

ซ�ำ้	ๆ	ในแต่ละช่วงของระบบบรหิำรและกระบวนกำรจดักำรข้อมลู	หรอืวงจรชวีติ

ของข้อมูล	

	 ทั้งนี้หำกภำครัฐมีธรรมำภิบำลข้อมูลท่ีดีจะก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมลูทีด่เีช่นกัน	ส่งผลให้ข้อมูลมคีวำมม่ันคงปลอดภยั	มคีณุภำพ	สำมำรถเปิดเผย  

เชื่อมโยง	และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้	มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม	และได้

รับควำมคุ้มทุนต่อกำรด�ำเนินงำน

	 ในบทที่	3	จะกล่ำวถึงรำยละเอียดของกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	

(Data	Governance	Framework	for	Government)	ส�ำหรบัหน่วยงำนภำครัฐ
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	 กรอบธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำง	ๆ 	ผนวก

เข้ำด้วยกัน	 ทั้งในด้ำนของนิยำมและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล	 บุคคล	 

และกระบวนกำร	ซึง่องค์ประกอบเหล่ำนีม้คีวำมส�ำคญัทีก่่อให้เกดิประสทิธภิำพ	

และประสิทธิผลในกำรด�ำเนินงำน	 อันจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำร

ด�ำเนินงำนตำมที่ก�ำหนดไว้	โดยสรุปรำยละเอียดดังรูปที่	9

	 จำกรูปที่	 9	 แสดงกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในระดับหน่วยงำน	

ประกอบด้วย	นยิำมและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู	(Definition	and	Rules)	

โครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 (Data	 Governance	 Structure)	 และ

กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 (Data	 Governance	 Processes)	 

รูปที่	9 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

(Data	Governance	Council)

ทีมบริกรข้อมูล

(Data	Steward	Team)

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

(Data	Stakeholders)

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	(Data	Governance	Structure)

ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  มั่นคงปลอดภัย  รักษาความเป็นส่วนบุคคล  เชื่อมโยง  เป็นประโยชน์

การวัดการด�าเนินการและความส�าเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

(Data	Governance	Metrics/Success	Measures)

นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	(Definition	and	Rules)

สภาพแวดล้อมของ

ธรรมาภิบาลข้อมูล

(Data	Governance	

Environment)

นิยามข้อมูล

(Data	Definition)

กฎเกณฑ์ของข้อมูล/

นโยบายข้อมูล

(Data	Rules/

Data	Policies)
กระบวนการธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั

(Data	Governance	Processes)

การวางแผน
(Plan)

การปฏิบัติ
(Do)

การตรวจสอบ	วัดผล	และรายงาน
(Check,	Measure	and	Report)

การปรับปรุงธรรมาภิบาล
(Continual	Improvement)

กรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
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โดยบุคคลต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 จะถูก 

แต่งตั้งโดยผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน	 เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดยุทธศำสตร์

และเป้ำหมำย	ตรวจสอบสภำพแวดล้อมของธรรมำภบิำลข้อมลู	นยิำมควำมหมำย

และขอบเขตของข้อมูล	 ก�ำหนดกฎเกณฑ์และนโยบำยข้อมูล	 และด�ำเนินกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และนโยบำยข้อมูล	ดังนี้

3.1.1	 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	
 (Data Governance Structure)
	 	 กำรก�ำหนดโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐเพื่อแสดงล�ำดับขั้น

ระหว่ำงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	และแสดงถึงสิทธิ์

ในกำรสั่งกำรตำมล�ำดับขั้น	ทั้งนี้จ�ำนวนบุคลำกรและควำมลึกของล�ำดับขั้นให้

พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนของรัฐ	 หน่วยงำนของรัฐ

สำมำรถจัดตั้งส่วนงำนธรรมำภิบำลข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน	 ได้แก	่ 

(1)	รูปแบบทีมเสมือน	 (Virtual	 Team)	 ที่คัดเลือกมำจำกส่วนงำนต่ำง	 ๆ	 

(2)	รปูแบบทีม่ส่ีวนงำนรบัผดิชอบชดัเจนซึง่อำจจะจดัตัง้ใหม่หรอืก�ำหนดหน้ำที ่

ให้กบัส่วนงำนทีม่หีน้ำทีค่ล้ำยกบัโครงสร้ำง	และ	(3)	รปูแบบผสมซ่ึงจะต้องแยก

หน้ำทีใ่ห้ชัดเจนระหว่ำงส่วนงำนทีร่บัผดิชอบหลกักบัทมีเสมอืน	รปูที	่10	แสดง

ตวัอย่ำงโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครฐั	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย 

(1)	คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	 Governance	 Council)	 

(2)	ทีมบริกรข้อมูล	(Data	Steward	Team)	และ	(3)	ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล	

(Data	Stakeholders)

3.1	 โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 (Data Governance Structure)
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รูปที่	10 ตัวอย่างโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน  

โครงสร้ำงของ	Data	Steward	Team

ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของ

หน่วยงำนนั้น	ๆ

Data	Governance	Processes

กฎ	กติกำ	นโยบำย

มำตรฐำน
คุณภำพ

มั่นคงปลอดภัย/

รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล

แลกเปลี่ยน/

เชื่อมโยง/เปิดเผย

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมลู

(Data	Governance	Council)

ทีมบริกรข้อมูล

(Data	Stewards	Team)

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

(Data	Stakeholders)

ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
(CEO)

Lead	Data	Steward

CIO	และ	CDO	อำจเป็นบุคลำกรคนเดียวกันได้	ขึ้นอยู่กับ

โครงสร้ำงและภำรกิจของหน่วยงำน

Business
Data	Stewards

(Team)

Technical
Data	Stewards

(Team)

Quality
Data	Stewards

(Team)

Others
Data	Stewards

(Team)

Chief	Information	
Officer	(CIO)

Chief	Data	Officer
(CDO)

Chief	Security
Officer	(CSO)

ข้อมูล

ข้อมูล

แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
Data	Creators/
Data	Users

Data	
Management

(Team)

Data
Owner
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	 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	 Governance	 Council)	

ประกอบไปด้วย	ผูบ้รหิำรระดบัสูงสดุของหน่วยงำน	(Chief	Executive	Officer)	 

ผูบ้รหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสงู	(Chief	Information	Officer)	ผูบ้รหิำร

ข้อมูลระดับสูง	(Chief	Data	Officer)	ผู้บริหำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

ระดับสูง	(Chief	Security	Officer)	ผู้บริหำรจำกส่วนงำนต่ำง	ๆ	ทั้งจำกฝ่ำย

บริหำรและฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ	รวมไปถึงหัวหน้ำทีมบริกรข้อมูล	(Lead	

Data	Steward)	คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลข้อมูลมอี�ำนำจสงูสดุในธรรมำภบิำลข้อมลู

ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ	 ซึ่งท�ำหน้ำท่ีตัดสินใจเชิงนโยบำย	 แก้ไขปัญหำ	 

และบริหำรจัดกำรภำยในคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 ทั้งนี้ผู ้บริหำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงอำจจะท�ำหน้ำที่แทนผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง	 

ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของหน่วยงำน

	 ผู้บริหำรข้อมูลระดับสูง	 (Chief	 Data	Officer)	 มีหน้ำที่น�ำข้อมูลและ

วเิครำะห์ข้อมูลของหน่วยงำนภำครฐัเพือ่สร้ำงและส่งมอบเทคโนโลย	ีเครือ่งมอื	

แนวทำง	 และวิธีกำรในกำรท�ำให้ข ้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐมีคุณค่ำ	 

และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อหน่วยงำนภำครัฐ	 เพือ่ขยำยผลต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ในกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครฐัต่ำง	ๆ 	ใช้ข้อมลูได้อย่ำงถกูต้องและมีประสิทธภิำพ 

นอกจำกนีย้งัต้องวเิครำะห์และร่วมกับผูบ้รหิำรส่วนอืน่	ๆ 	เพือ่จดัท�ำยทุธศำสตร์	

และด�ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐให้มีคุณภำพและกำรควบคุมอื่น	 ๆ	

เพือ่รกัษำควำมสมบรูณ์ของข้อมลูของหน่วยงำนภำครฐั	และน�ำแนวปฏบิตัแิละ

มำตรฐำนของหน่วยงำนภำครัฐไปปรับปรุงข้อมูลและยุทธศำสตร์ของประเทศ	

โดยในส่วนของกำรท�ำงำนในระดบัประเทศ	ผูบ้รหิำรข้อมลูระดับสูง	จะต้องท�ำ

หน้ำทีเ่ป็นตวักลำงระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัในกำรแลกเปลีย่น	เชือ่มโยงข้อมลู	

รวมไปถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ	 
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รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวิเครำะห์ปัญหำ 

เพือ่แก้ไขจนสำมำรถลดปัญหำของประเทศท่ีเกดิขึน้ในปัจจุบนั	และลดควำมเสีย่ง

ของปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้	 พร้อมทั้งต้องวิเครำะห์หำเทคโนโลย ี

ใหม่	ๆ 	มำใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลูให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้วย

 ในบำงหน่วยงำน	 กรณีที่ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงมีหน้ำที ่

และควำมรบัผดิชอบใกล้เคยีงหรอืสำมำรถท�ำหน้ำท่ีของผูบ้รหิำรข้อมูลระดับสงูได้ 

ดังน้ันผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง	 และผู้บริหำรข้อมูลระดับสูงจึง

สำมำรถเป็นบุคคลเดียวกันได้	 ผู้บริหำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง	

(Chief	Security	Officer)	เป็นผูบ้รหิำรท่ีมบีทบำทสงูสดุในกำรท�ำให้หน่วยงำน

ภำครฐัมคีวำมปลอดภยัเพยีงพอส�ำหรบักำรท�ำงำนทัง้ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรดแูล	

และด้ำนข้อมูลท�ำให้เกิดกำรเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	 ตัวอย่ำง 

เช่น	หน่วยงำนภำครฐัไม่มคีวำมกงัวลเกีย่วกบัช่องโหว่ด้ำนควำมปลอดภยั	ท�ำให้

กำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น	 ดังนั้นกำรมีผู้บริหำร

ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัระดบัสงูทีด่	ีสำมำรถลดควำมหวำดระแวงในกำร

ท�ำงำนระหว่ำงส่วนงำนต่ำง	ๆ 	ท�ำให้เพิม่มลูค่ำให้กบัหน่วยงำนภำครฐัได้	ดงันัน้

หน้ำทีห่ลกัของผูบ้ริหำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัระดบัสงู	คอื	กำรปรบัปรงุ

ควำมม่ันคงทำงกำยภำพและควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีให้มำกขึ้น	 

รวมถงึต้องมกีำรท�ำงำนร่วมกบัผูบ้รหิำรอืน่	ๆ 	ในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัล�ำดบัควำมส�ำคัญ

ของควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย	เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์

ของกำรป้องกันหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน	

นอกจำกน้ียังต้องดูแลเครือข่ำยของคณะกรรมกำร	 ผู ้บริหำร	 ผู ้จัดกำร	 

และเจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภัยและท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง

ในท้องถิ่น	และหน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัยอื่น	ๆ
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 ทมีบริกรข้อมลู	(Data	Steward	Team)	ประกอบไปด้วย	หัวหน้ำบรกิรข้อมลู 

(Lead	Data	Steward)	บริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจ	(Business	Data	Stewards)	

บรกิรข้อมลูด้ำนเทคนคิ	(Technical	Data	Stewards)	บรกิรข้อมลูด้ำนคุณภำพข้อมลู 

(Data	Quality	Stewards)	รวมไปถึงบคุคลท่ีท�ำหน้ำทีเ่ก่ียวกับควำมม่ันคงปลอดภัย 

กฎหมำย	 และบุคคลที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยข้อมูลและควำมรู้อื่น	 ๆ	 

ที่จะสนับสนุนให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐที่ดีภำยในหน่วยงำนภำครัฐ	 

ทีมบริกรข ้อมูลรับค�ำสั่งโดยตรงจำกคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล  

ในขณะเดียวกันมีกำรให้ข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสินใจต่อคณะกรรมกำร 

ธรรมำภิบำลข้อมูล	โดยบริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนธุรกิจ	

ขณะท่ีบรกิรข้อมลูด้ำนเทคนคิเป็นผูใ้ห้กำรสนบัสนนุด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	

อย่ำงไรก็ตำมบริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจและบริกรข้อมูลด้ำนเทคนิคอำจจะเป็น

บคุคลเดยีวกนั ซึง่ข้ึนอยูก่บัคุณสมบตัขิองบคุคลหรือควำมเหมำะสมของหน่วยงำนรัฐ

	 หัวหน้ำบริกรข้อมูลท�ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งกำรภำยในทีมบริกร

ข้อมูล	และเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล

	 นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล	 

ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล	 (Data	 Stakeholders)	 อื่น	 ๆ	 ซึ่งท�ำหน้ำที่ 

ให้กำรสนับสนุนธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัต่อทีมบรกิรข้อมลูและคณะกรรมกำร

ธรรมำภิบำลข้อมลู	ประกอบไปด้วย	เจ้ำของข้อมลู	(Data	Owners)	ทมีบริหำร

จัดกำรข้อมูล	(Data	Management	Team)	ผู้สร้ำงข้อมูล	(Data	Creators)	

และผูใ้ช้ข้อมลู	(Data	Users)	ส�ำหรับรำยละเอียดของบทบำทและควำมรบัผิดชอบ

ภำยในโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐได้แสดงไว้ในหัวข้อถัดไป
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3.1.2	 บทบาทและความรับผิดชอบ	(Roles	and	Responsibilities)
	 บทบำท	(Roles)	และควำมรับผิดชอบ	(Responsibilities)	ที่เหมำะสม

จะน�ำไปสู ่กำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อหน่วยงำน	 

ซึ่งกำรก�ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎ	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	 หรือกฎหมำย	 รวมท้ังก�ำหนดสิทธิ	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบ 

ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมให้มีควำม

ชัดเจน	โดยอำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นรำยบุคคลหรอืคณะบคุคล

ให้รับผิดชอบ	 และประกำศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนรับทรำบด้วยว่ำ 

เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น	มีรำยละเอียดดังนี้	

 ผู้บรหิำรระดบัสงูสดุของหน่วยงำน	(Chief	Executive	Officer)	ผู้บริหำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง	 (Chief	 Information	 Officer)	 และ 

ผูบ้รหิำรข้อมลูระดบัสงู	(Chief	Data	Officer)	คอื	บคุคลทีท่�ำหน้ำที	่ก�ำหนดวสิยัทศัน์ 

ให้ข้อเสนอแนะ	และอนุมตันิโยบำยข้อมลู	มำตรฐำนข้อมลู	แนวทำงปฏบิตังิำน	

เกณฑ์กำรวัดคุณภำพ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 

รวมไปถึงกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	

	 บริกรข้อมูลด้ำนธุรกิจ	 (Business	 Data	 Stewards)	 คือ	 บุคคลที่ท�ำ

หน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรนยิำมควำมต้องกำรด้ำนคณุภำพและควำมมัน่คงปลอดภยั

ซึ่งอำจจะได้รับมำจำกผู้ใช้ข้อมูล	 (Data	 Users)	 หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	 ๆ	 

นยิำมค�ำอธบิำยชดุข้อมลูดจิทิลัหรอืเมทำดำตำโดยกำรสนบัสนนุจำกผู้ใช้ข้อมลู	

สถำปนิกข้อมูล	(Data	Architects)	และนกัวเิครำะห์ระบบ	(System	Analyst)	

ร่ำงนโยบำยข้อมูลด้วยกำรช่วยเหลือจำกทีมบริหำรจัดกำรข้อมูล	 (Data	 

Management	 Team)	 ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูล	 ตรวจสอบ

คณุภำพ	ตรวจสอบควำมมัน่คงปลอดภัยของข้อมูล	วเิครำะห์ผลจำกกำรตรวจสอบ 
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แล้วรำยงำนผลลพัธ์ไปยงัคณะกรรมกำรธรรมำภบิำลข้อมลูและผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 

ให้ทรำบ	บรกิรข้อมลูด้ำนธรุกจิมักจะเป็นบุคคลทีม่ำจำกฝ่ำยธรุกิจแต่มคีวำมเข้ำใจ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

	 บริกรข้อมูลด้ำนเทคนิค	(Technical	Data	Stewards)	คือ	บุคคลที่ท�ำ

หน้ำทีใ่ห้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่บรกิรข้อมลูด้ำนธรุกิจ	เช่น	

นยิำมเมทำดำตำเชงิเทคนคิซึง่อำจจะได้รบักำรช่วยเหลอืจำกทมีบรหิำรจัดกำรข้อมลู 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในกำรร่ำงนโยบำยข้อมูล	 ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล	

ควำมมัน่คงปลอดภัยของข้อมลู	และกำรปฏบัิตติำมนโยบำยข้อมลูในเชงิเทคนคิ	

ท้ังน้ีบริกรข้อมูลด้ำนเทคนิคมักจะเป็นบุคคลฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แต่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจ	

	 บริกรข้อมูลด้ำนคุณภำพข้อมูล	(Data	Quality	Stewards)	คือ	บุคคล

ท่ีท�ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรในเรื่องคุณภำพข้อมูล	 เช่น	 ก�ำหนดนโยบำยข้อมูล 

ด้ำนคุณภำพ	 กำรตรวจวัดคุณภำพข้อมูล	 และกำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล	

นอกจำกนี้หน่วยงำนอำจจะก�ำหนดบริกรข้อมูลด้ำนอื่น	ๆ 	เพื่อดูแลเรื่องต่ำง	ๆ 	

โดยเฉพำะ	เช่น	บรกิรข้อมลูด้ำนควำมม่ันคงปลอดภยั	บรกิำรข้อมลูด้ำนกำรอบรม

และให้ควำมรู้

	 เจ้ำของข้อมูล	 (Data	Owners)	 คือ	 บุคคลท่ีท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบดูแล

ข้อมูลโดยตรง	 สร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสอดคล้องกับ

นโยบำย	 มำตรฐำน	 กฎระเบียบ	 หรือกฎหมำย	 เจ้ำของข้อมูลท�ำกำรทบทวน

และอนุมัติกำรด�ำเนินกำรต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 เช่น	 กำรเปลี่ยนแปลง 

เมทำดำตำและเกณฑ์กำรท�ำดำตำคลีนซิ่ง	 (Data	 Cleansing)	 นอกจำกนี ้
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ยังมีหน้ำที่ในกำรให้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและจัดชั้นควำมลับของข้อมูล	 

เจ้ำของข้อมูลมักจะอยู่ในต�ำแหน่งบริหำร	 เช่น	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือหัวหน้ำ

ส่วนงำนบุคคลเป็นเจ้ำของข้อมูลบุคคล	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือหัวหน้ำส่วน

งำนกำรเงินเป็นเจ้ำของข้อมูลกำรเงิน

	 ทีมบริหำรจัดกำรข้อมูล	(Data	Management	Team)	มีหน้ำที่หลักใน

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูให้สอดคล้องกับ	 10	 องค์ประกอบ	 ตำมรำยละเอียด	 

ในหวัข้อ	2.3.2	องค์ประกอบในกำรบรหิำรจดักำรข้อมลู	ซ่ึงมกัจะเป็นเจ้ำหน้ำท่ี

ภำยในฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน	ประกอบด้วย	สถำปนิกข้อมูล	

(Data	Architects)	นักจัดกำรฐำนข้อมูล	(Database	Administrators	-	DBA)	

นกัวเิครำะห์ข้อมลู	(Data	Analysts)	และนกัวทิยำกำรข้อมลู	(Data	Scientists)	

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูล	 ทีมบริหำรจัดกำรข้อมูลสนับสนุน

กิจกรรมของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	เช่น	ช่วยเหลือในกำรนิยำมเมทำดำตำ	

ร่ำงนโยบำยข้อมูลและมำตรฐำนข้อมลู	และก�ำหนดสทิธกิำรเข้ำถึงข้อมลูโดย	DBA

	 ผู้สร้ำงข้อมูล	 (Data	 Creators)	 คือ	 บุคคลที่ท�ำหน้ำที่	 บันทึก	 แก้ไข	

ปรบัปรงุ	หรอืลบข้อมลูให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงทีถ่กูก�ำหนดไว้	นอกจำกนีย้งั

มีหน้ำที่ในกำรท�ำงำนร่วมกับบริกรข้อมูล	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหำด้ำน

คุณภำพข้อมูลและควำมมั่นคงปลอดภัย

	 ผู้ใช้ข้อมูล	(Data	Users)	คือ	บุคคลที่ท�ำหน้ำที่น�ำข้อมูลไปใช้งำนทั้งใน

ระดบัปฏิบตังิำนและระดับบรหิำร	และสนบัสนนุธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐโดย

กำรให้ควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูล	 พร้อมทั้งรำยงำนประเด็นปัญหำที่พบ

ระหว่ำงกำรใช้ข้อมลู	ท้ังด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภยัของข้อมลูไปยงับรกิรข้อมลู
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 หลกัพืน้ฐำนของกำรก�ำหนดกระบวนกำรและผลทีไ่ด้รบั	ตำมล�ำดับขัน้ตอน

ของข้อมลูหรอืระบบบรหิำรและกระบวนกำรจดักำรข้อมูล	 (วงจรชีวิตของข้อมูล) 

เริ่มตั้งแต่	กำรสร้ำงข้อมูล	กำรจัดเก็บข้อมูล	กำรใช้ข้อมูล	กำรเผยแพร่ข้อมูล	

กำรจดัเก็บข้อมลูถำวร	จนถงึกำรท�ำลำยข้อมลูนัน้	ประกอบด้วย	กำรเลือกข้อมลู

เพ่ือด�ำเนินกำรธรรมำภิบำล	 กำรระบุเป้ำหมำย	 กำรก�ำหนดมำตรฐำน 

และแนวปฏิบัติ	รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรคน

 1)  การเลอืกข้อมูลเพ่ือด�าเนนิการธรรมาภบิาล	ได้แก่	ข้อมลูส่วนบคุคล 

ข้อมูลควำมม่ันคง	ข้อมูลควำมลับทำงรำชกำร	และข้อมูลสำธำรณะ	โดยกระบวนกำร

ซึ่งได้มำด้วยข้อมูลนั้นสำมำรถใช้วิธีกำร	 เช่น	กระบวนกำรวิศวกรรมย้อนกลับ	

(Reverse	Engineering)	กำรวิเครำะห์ข้อมลู	(Data	Analysis)	กำรส�ำรวจข้อมลู 

(Survey)

 2)		 การระบุเป้าหมาย	ต้องพิจำรณำครอบคลุมในประเด็น	ดังต่อไปนี้	

เป็นอย่ำงน้อย	 คือ	 คุณภำพข้อมูล	 กำรเข้ำถึงและกำรจัดกำร	 ควำมปลอดภัย	

และควำมเป็นส่วนบุคคล	 กำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำย	 ต้นทุนและ

ประสิทธิภำพ

 3)		 การก�าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ	 เป็นกำรก�ำหนดมำตรฐำน

โดยท่ัวไป	 แนวทำงทีใ่ช้	 เช่น	 กำรตัง้ชือ่	 คณุภำพของข้อมูล	 กำรโอนย้ำยข้อมูล	

กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	(Create	Read	Update	Delete	-	CRUD)	

กำรเก็บข้อมูลถำวร	(Archive)

3.2	 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 (Data	Governance	Processes)
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3.2.1	 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 (Data	Governance	Processes)

กระบวนกำรธรรมำภบิำลข้อมูลภำครฐั	 เป็นขัน้ตอนทีใ่ช้ส�ำหรบัก�ำกบัดแูล

กำรด�ำเนนิกำรใด	ๆ 	ต่อข้อมูลให้เป็นไปตำม	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรือนโยบำย

ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล	 กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 เริ่มตั้งแต่

กำรวำงแผนไปจนถึงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	ดังนี้

รูปที่	11 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

การวางแผน

การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติ

การตรวจสอบ
วดัผล 

และรายงาน

กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

4)		 การบรหิารจดัการคน	เช่น	กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร	กำรบริหำร

จดักำรแรงต้ำน	กำรสือ่สำรท่ีชดัเจน	กำรสร้ำงควำมพงึพอใจกบัผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี	

กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี	ซึ่งจะช่วยให้กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จลุล่วงได้ดี
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 1)		 การวางแผน	(Plan)

	 กำรวำงแผนเริ่มตั้งแต่ก�ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหำ	ซึ่งเป็นส่วน

ที่ส�ำคัญเนื่องจำกเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะก�ำหนด	 กฎระเบียบ	 นโยบำย	 มำตรฐำน	

หรอืแนวทำงปฏบิตัต่ิำง	ๆ 	เพือ่ใช้ในธรรมำภบิำลข้อมลูและกำรบรหิำรจดักำรข้อมูล 

หลังจำกที่ได้มีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหำที่ชัดเจนแล้ว	 ขั้นตอน

ถัดไป	คือ	กำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินกำร	ระยะเวลำด�ำเนินกำร	บุคคลที่

เกีย่วข้อง	และต้นทนุทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำน	หลงัจำกนัน้น�ำแผนงำน	กฎระเบยีบ	

และนโยบำยที่เกี่ยวข้องไปประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร

 2)		 การปฏิบัติ	(Do)

	 กำรปฏิบัติในที่นี้อ้ำงถึงกำรด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรบรหิำรจดักำรข้อมลูและผูท้ีเ่ก่ียวข้องอ่ืน	ๆ	เช่น	สถำปนิกข้อมลู	นักออกแบบข้อมลู 

นักจัดกำรฐำนข้อมูล	 วิศวกรข้อมูล	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	 นักวิทยำกำรข้อมูล	

เจ้ำของข้อมูล	 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล	 ผู้สร้ำงข้อมูล	 ผู้บริหำร	 ผู้ใช้ข้อมูล	 

ซึ่งต ้องด�ำเนินกำรให ้สอดคล ้องกับกฎระเบียบ	 นโยบำย	 มำตรฐำน	 

และแนวปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้	 ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ควำมรู้และสนับสนุน 

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบเหล่ำนั้น	 ทั้งนี้รำยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำ	ผลกำรปฏิบัติงำน	และประเด็นปัญหำที่พบระหว่ำงปฏิบัติงำน

จะถูกรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล

 3)  การตรวจสอบ	วดัผล	และรายงาน	(Check,	Measure	and	Report)

	 ในกำรตรวจสอบบรกิรข้อมลูจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องกนั

ระหว่ำงกฎระเบียบ	นโยบำย	 และมำตรฐำนที่ก�ำหนด	กับกำรปฏิบัติงำนของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	พร้อมทั้ง

ท�ำกำรวัดผลด้ำนคุณภำพข้อมูล	 หลังจำกนั้นรำยงำนผลควำมสอดคล้อง	
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คุณภำพข้อมูล	ควำมมั่นคงปลอดภัย	และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไปยัง

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำร

ด�ำเนินงำนและประเด็นปัญหำที่พบ

 4)		 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(Continual	Improvement)

	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐเป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอด

ระบบบรหิำรและกระบวนกำรจดักำรข้อมลู	หรอืวงจรชวีติของข้อมูล	ทัง้นีส้ภำพ

แวดล้อมหรือกฎหมำยที่เปลี่ยนแปลง	รำยกำรควำมต้องกำรจำกผู้บริหำรและ

ผู้มีส่วนได้เสีย	รวมไปถึงผลกำรตรวจสอบ	เช่น	รำยงำนผลกำรตรวจสอบควำม

สอดคล้องของกำรด�ำเนินงำนต่อนโยบำยข้อมลู	รำยงำนคณุภำพข้อมลู	รำยงำน

ควำมมัน่คงปลอดภยั	รำยงำนควำมเสีย่งต่อข้อมลู	จะถูกใช้ส�ำหรับกำรปรับปรุง

กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 นโยบำย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่

เกีย่วข้องกบัข้อมลู	 เกณฑ์กำรประเมนิควำมพร้อมของธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

เกณฑ์กำรวัดระดับคุณภำพข้อมูล	และโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

3.2.2	 แนวทางการจัดการกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 (Data	Governance	Process	Guidelines)
	 แนวทำงกำรจัดกำรกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐจะช่วยให้

เข้ำใจถงึกระบวนกำรและสำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	 ซึ่ง 

ชีใ้ห้เหน็ถงึควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมลู	เคร่ืองมอื	หรือ

เอกสำรที่ใช้ในธรรมำภิบำลข้อมูล	 ผลลัพธ์ท่ีได้จำกธรรมำภิบำลข้อมูล	 และ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี	ดงัแสดงในตำรำงที	่14	แสดงตวัอย่ำงแผนภำพ

กำรด�ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 ดังแสดงในรูปที่	 12	 และแสดง 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระบวนกำร/กิจกรรม	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ดังแสดงใน

ตำรำงที่	15
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	 รูปที่	 12	 แสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำย

ข้อมูลกับกำรด�ำเนินงำนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 และ

ควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำยข้อมูลกับกฎหมำย

รูปที่	12 ตัวอย่างแผนภาพการด�าเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

Chief	Information	
Off	icer	(CIO)

ผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน

(CEO)

Chief	Data	Off	icer
(CDO)

Data	Governance	Council

Structured	Data

Semi	-	structured	Data

Unstructured	Data

DATA
(Data	Stakeholders)

Data	Management
(Team)

Data	Creators/
Data	Users

Data	Stewards
Data

Owners

ก�ำหนดสิทธิ
(Authorize)

ด�ำเนินงำน
(Operate)

ด�ำเนินงำน
(Operate)

เทียบเคียง
(Compile)

3.	ตรวจสอบ
(Audit)

4.	ผลกำรตรวจสอบ
(Audit	Result)

POLICY

6.	ปรับปรุง
(Continual	Improvement)

5.	รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
(Audit	Result)

1.	ร่ำงนโยบำย
(Establish	Policy)

2.	ควบคุม
(Control)

Law/Regulation/
Standard

กำรวำงแผน	(Plan) กำรตรวจสอบ	วัดผล	และรำยงำน	(Check,	Measure	and	Report)

กำรปฏิบัติ	(Do) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	(Continual	Improvement)

หมายเหตุ
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 จำกรปูที	่12	แสดงให้เหน็ตัวอย่ำงของกำรด�ำเนนิกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั

ว ่ำบริกรข ้อมูล	 (Data	 Stewards)	 ทั้ งด ้ำนธุรกิจและด ้ำนเทคนิค	 

เป็นผู้ร่ำงนโยบำยข้อมูล	 (Data	 Policies)	 ให้สอดคล้องกับกฎหมำยหรือ 

ข้อก�ำหนดอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และน�ำเสนอคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 

ซึ่งประกอบไปด้วย	 CEO	 CIO	 CDO	 และ/หรือผู้บริหำรทั้งฝ่ำยบริหำรและ 

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศพิจำรณำก�ำหนดนโยบำยเพ่ือควบคมุให้เจ้ำของข้อมูล	

(Data	Owners)	 และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลอื่น	 ๆ	 (Data	 Stakeholders)	

มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูลที่ก�ำหนดไว้	

	 เจ้ำของข้อมลูเป็นผูก้�ำหนดสทิธกิำรเข้ำถงึและด�ำเนนิงำนใด	ๆ 	กบัข้อมลู

ที่ตนเป็นเจ้ำของ	ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้ำง	(เช่น	ฐำนข้อมูล)	ข้อมูลกึ่งโครงสร้ำง	

(เช่น	 Extensible	Markup	 Language-XML)	 ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง	 (เช่น	 

เสยีง	ภำพ	ภำพเคลือ่นไหว)	ขณะท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัข้อมลู	เช่น	ผูบ้รหิำรจดักำร

ฐำนข้อมูล	 (Database	 Administrators)	 และผู้ใช้ข้อมูล	 (Data	 Users)	 

ต้องด�ำเนินกำรกับข้อมูลให้สอดคล้องกับสิทธิท่ีได้รับจำกเจ้ำของข้อมูล	 เช่น	 

กำรเพิ่ม	 ลบ	 แก้ไข	 ประมวลผล	 น�ำไปใช้	 แลกเปลี่ยน	 เปิดเผยข้อมูล	 โดยมี 

บรกิรข้อมลูเป็นผู้ตรวจสอบควำมสอดคล้องกนัของกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย

ข้อมูล	 ทั้งจำกเจ้ำของข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล	 พร้อมทั้งรำยงำน 

กำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนให้กบัคณะกรรมกำรธรรมำภบิำลข้อมูลทรำบ	ทัง้นี้

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูลต้องทบทวนนโยบำยข้อมลู	และผลกำรด�ำเนินงำน

จำกรำยงำนกำรตรวจสอบเพือ่กำรปรบัปรงุ	และก�ำหนดแนวทำงในกำรธรรมำภบิำล

ที่มีประสิทธิภำพต่อไป
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กระบวนการ/กิจกรรม

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

คณ
ะก

รร
มก

าร

ธร
รม

าภ
ิบา

ลข
้อม

ูล

ทีม
บร

ิกร
ข้อ

มูล

เจ
้าข

อง
ข้อ

มูล

ทีม
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

ข้อ
มูล

ผู้ส
ร้า

งแ
ละ

ใช
้งา

น

ข้อ
มูล

ก�ำหนดและปรับปรุงนโยบำย

และมำตรฐำนข้อมูล
A R S S/C S

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยข้อมูล
I R S S/C S

กำรประเมนิควำมพร้อมของ

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ
I R S S S

ประเมินควำมมัน่คงปลอดภยั

และคุณภำพข้อมูล
I R S S/C S

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ควำมมั่นคงปลอดภัย	 และ

คุณภำพข้อมูล

I R I I I

ก�ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง

ข้อมูล
I R A S/C I

หมายเหตุ	: Responsible	=	ด�ำเนินกำรหลัก	 	 Accountable	=	อนุมัติ

  Support	=	ให้กำรสนับสนุน			 	 Consulted	=	ให้ค�ำปรึกษำ	

  Informed	=	รับทรำบข้อมูล

ตารางที่	15 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสียกับ 
   ข้อมูล
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	 ตำรำงที่	 15	 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระบวนกำร/กิจกรรม	 และ 

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล	 โดย	 R	 หมำยถึง	 ผู้มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนตำม

กระบวนกำรหรอืกจิกรรมทีก่�ำหนดไว้	A	หมำยถงึ	ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรทบทวนและ

อนุมัติผลที่ได้รับจำกปฏิบัติงำน	 S	 หมำยถึง	 ผู้มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนหรือ 

ให้กำรช่วยเหลอืต่อกำรปฏบิตังิำน	C	หมำยถึง	ผูมี้หน้ำทีใ่ห้ค�ำปรึกษำต่อผูป้ฏบัิติ

งำน	และ	I	หมำยถึง	ผู้มีหน้ำที่รับทรำบผลกำรปฏิบัติงำน

3.3.1	 กฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	แนวนโยบาย	และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

	 กับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 ปัจจุบันกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล	 ข่ำวสำร	 หรือสิทธิส่วนบุคคลใน

ประเทศไทย	มปีระเด็นทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อหลกัแนวคดิธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

ซึ่งหำกหน่วยงำนในประเทศไทยต้องกำรสร้ำงหรือปรับปรุงระบบภำยในให้มี

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 จะต้องพิจำรณำประเด็นหลัก	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมำย	ดังนี้

3.3	 สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล
 (Data Governance Environment)
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1)		 การเปิดเผยข้อมูล

	 กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล	 ซึ่งแสดง

ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบได้จำกภำค

เอกชนและประชำชน	รวมไปถึงกำรสนับสนุนให้ภำคเอกชนและประชำชนน�ำ

ข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้ำงนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	 เพื่อยกระดับ

กำรพัฒนำประเทศ	โดยแนวคิดกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน

ระหว่ำงประเทศและรัฐบำลประเทศต่ำง	 ๆ	 โดยในประเทศไทยมีกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลดังนี้

•	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	2560	 ในมำตรำที่	 59	 ได้

ระบวุ่ำ	รฐัต้องเปิดเผยข้อมลูหรอืข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำน

ของรฐัทีม่ใิช่ข้อมลูเกีย่วกับควำมมัน่คงของรฐัหรอืเป็นควำมลบัของทำงรำชกำร

การเปิดเผย
ข้อมูล

การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล

การคุ้มครอง
ข้อมูล

ส่วนบุคคล

การรักษา
ความลับ

รูปที่	13 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ

แนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติ
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 •	 พระรำชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ

ผ่ำนระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะที่

หน่วยงำนของรัฐจัดท�ำและครอบครองในรูปแบบและช่องทำงดิจิทัล	 เพ่ือให้

ประชำชนเข้ำถึงโดยสะดวก	 มีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของรัฐ	

และสำมำรถน�ำข้อมูลไปพัฒนำบริกำรและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศในด้ำนต่ำง	ๆ	

 • พระรำชบญัญัต	ิ(พ.ร.บ.)	ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2540	

	 	 โดยมี	3	ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล	ได้ถูกระบุไว้ใน	พ.ร.บ.	 

	 	 ฉบับนี้	ได้แก่	

  -		 ข้อมูลภำครัฐ	ต้อง	“เปิดเผยเป็นหลัก	ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

  -		 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกลไกกำรเปิดเผยข้อมูล

  -		 ก�ำหนดประเภทข้อมลูทีเ่ปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้

 • แนวทำงปฏบิตักิำรเปิดเผยข้อมลูภำครัฐ	 (Government	Open	Data	

Publication	 Guidelines)	 ให้แนวทำงปฏิบัติเพื่อกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ	 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ1	ได้แก่

 • แนวปฏบิตัแิละมำตรฐำนเชงิเทคนคิ	 เพ่ือให้หน่วยงำนภำครฐัน�ำไปใช้

เป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน 

ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 รวมถึงกำรก�ำหนดมำตรฐำนเชิงเทคนิค	 รูปแบบ	

วิธีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ	 หรือ	 data.go.th	 และ

กำรก�ำหนดสญัญำอนญุำต	(License)	ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัข้อมลูเปิดภำครฐั

1	https://data.go.th/Documents.aspx
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 •	 แบบฟอร์มค�ำอธบิำยชดุข้อมลูดจิทิลัหรอืเมทำดำตำ	เพือ่เป็นตวัอย่ำง

กำรจัดท�ำค�ำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทำดำตำ	 โดยหน่วยงำนสำมำรถ 

น�ำไปประยุกต์ใช้งำนที่เหมำะสมกับหน่วยงำนได้

 •	 คู่มือกำรเปิดเผยข้อมูล	(Open	Data	Handbook)	เพื่อสร้ำงควำมรู้	

ควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ	ภำคเอกชน	และผู้ที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ข้อมูลเปิด	(Open	Data)	

 •	 คูม่อืกำรน�ำข้อมลูขึน้เผยแพร่บน	data.go.th	เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ

ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจกำรท�ำงำนต่ำง	 ๆ	 ของระบบได้	 และสำมำรถตรวจสอบ

ปัญหำทีเ่กดิจำกกำรใช้งำนและสำมำรถแก้ปัญหำในขัน้ต้นได้

 •	 คู่มือแสดงรำยกำรชุดข้อมูลที่ส�ำคัญ	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงแหล่งข้อมูล 

ที่ใช้ประกอบในกำรใช้งำนที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่ส�ำคัญให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ	

ภำคเอกชน	และผู้ที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลเปิด	(Open	Data)	

 •	 แนวปฏบิตัใินกำรออกแบบควำมคดิเชงินวตักรรม	(Data	Innovation	

Guideline)	 เป็นคู่มือที่ช่วยให้เข้ำใจปัญหำที่แท้จริง	 และสำมำรถออกแบบ

แนวทำงแก้ไขปัญหำทีเ่ป็นแนวคดิเชิงนวัตกรรมตลอดจนสำมำรถเข้ำถงึชุดข้อมลู	

(Datasets)	 ต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้ได้มำซึ่งแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ	 นอกจำกนั้น 

ผู้ที่ต้องกำรศึกษำกระบวนกำรออกแบบนวัตกรรมสำมำรถน�ำไปประยุกต์หรือ

ปรับใช้กับหน่วยงำนได้
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 2)		 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

	 กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญต่อกำรบูรณำกำร 

กำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครฐั

และประชำชนในกำรขอใช้บรกิำรจำกภำครฐั	โดยมกีฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกับกำร

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	ดังนี้

 •	 พระรำชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ

ผ่ำนระบบดจิิทลั	พ.ศ.	2562	โดยมกีำรพฒันำมำตรฐำน	หลกัเกณฑ์	และวิธกีำร

เกี่ยวกับดิจิทัล	และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลที่จ�ำเป็น	ให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล	เพือ่สร้ำงและพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนของรัฐ

ให้มคีวำมสอดคล้องและมกีำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำงกนั	รวมทัง้

มคีวำมมัน่คงปลอดภยัและน่ำเชือ่ถอื	โดยมกีำรบรูณำกำรและสำมำรถท�ำงำนร่วม

กนัอย่ำงเป็นเอกภำพ	เกดิกำรพฒันำกำรบรกิำรภำครัฐทีม่ปีระสทิธิภำพและน�ำ

ไปสู่กำรบริหำรรำชกำรและกำรบริกำรประชำชนแบบบูรณำกำร	 รวมทั้งให้

ประชำชนเข้ำถึงโดยสะดวก

 •	 ข้อเสนอแนะมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่

จ�ำเป็นต่อธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	ว่ำด้วยกำรใช้ข้อควำม	XML	ส�ำหรับกำร

แลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงหน่วยงำน2	 มีวัตถุประสงค์ในกำร

สนับสนุนกำรใช้ข้อควำม	XML	ส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้

มีควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ	 รวมท้ังให้ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำน

ต่ำง	ๆ 	ได้มีแนวทำงในกำรสร้ำงเอกสำรอเิลก็ทรอนกิส์ให้อยูใ่นรปูแบบข้อควำม	

XML	ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

2	https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandard- 

	 V08-14F-0816.pdf
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3	https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations- 

	 V08-08F-0529.pdf

 •	 ข้อเสนอแนะมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่

จ�ำเป็นต่อธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 ว่ำด้วยรหัสสถำนท่ีออกหนังสือ3	 ให ้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรก�ำหนดรหัสสถำนที่ออกหนังสือรับรอง	ซึ่งจะส่งผลให้

ทรำบที่มำของหนังสือรับรองและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ	 พร้อม

กำรบริหำรจัดกำร	 มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศผ่ำนระบบ	National	Single	Window	 ให้เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน

 3)		 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล	(Privacy	Data	Protection)	เป็นสิ่งส�ำคัญที่

ภำครัฐต้องด�ำเนินกำร	 โดยปัจจุบันมีกำรน�ำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

มำประยุกต์ใช้ประกอบกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงแพร่หลำย	 

ซึง่หน่วยงำนภำครฐัอำจจะมกีำรรวบรวม	จัดเก็บ	ใช้	หรอืเผยแพร่ข้อมลูส่วนบคุคล

ของผู้ใช้บริกำรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรละเมิด

ข้อมลูส่วนบคุคล	ซึง่เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนส�ำคญัในควำมเป็นส่วนบคุคล	(Privacy	

Right)	 ของประชำชนที่ต้องได้รับกำรคุ ้มครอง	 อันจะท�ำให้ประชำชนม ี

ควำมมั่นใจในกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 ดังนั้นกำรคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบคุคลจ�ำเป็นทีจ่ะต้องน�ำมำวเิครำะห์เพ่ือให้เกดิธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั

ที่ดี	โดยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ดังนี้

 •	 พระรำชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2540	

ก�ำหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ�ำเป็นต้องมี

กำรพิจำรณำในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	 เนื่องจำกข้อมูลที่เป็นข้อมูล 

ส่วนบุคคลจ�ำเป็นต้องได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงมีหลักเกณฑ์
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 •	 พระรำชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ได้มี

กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	กลไก	และมำตรกำรที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำม

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 •	 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (คธอ.)	 เรื่อง	 

แนวนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของหน่วยงำนของรฐั 

พ.ศ.	2553	ได้ระบเุรื่องกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไวว้่ำ	“ก�าหนดใหภ้าครฐั

ท่ีให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ต้องมนีโยบายและแนวปฏบิติัในการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล”

 •	 แนวปฏิบัติในกำรปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้	 (Guideline	 to	

Protect	the	Personally	Identifiable	Information)	ให้แนวปฏิบัติส�ำหรับ

หน่วยงำนในกำรเตรียมข้อมูลให้เหมำะสมต่อกำรบูรณำกำรข้อมูลเข้ำด้วยกัน	

โดยกำรน�ำเสนอขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได	้

นอกจำกนั้นน�ำเสนอวิธีกำรเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมชุดข้อมูล	 (Integrated	

Datasets)	กำรเชือ่มโยงข้อมลูผ่ำนตวัแบบข้อมลู	(Data	Model	Market	Place)	

และกำรเชื่อมโยงข้อมูลแบบกลุ่ม	(Batch)

 4)		 การรักษาความลับ

	 กำรรักษำควำมลับทำงรำชกำรเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครฐั	ซึง่เป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีจ่ะเกิดขึน้ต่อภำครฐั	ทัง้ใน

ด้ำนช่ือเสียง	 กำรเงิน	 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศ	 และควำมมั่นคง 

ของประเทศ	โดยมกีฎหมำย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักำรรกัษำควำมลบั	ดังนี้
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 • พระรำชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ข่ำวกรองแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2562	 ได้ก�ำหนด 

ข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้รับมำเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ตำม	 พ.ร.บ.	 นี้	 จะเปิดเผยมิได้	 เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อหน่วยข่ำวกรอง	 

หน่วยงำนควำมมั่นคง	นำยกรัฐมนตรี	หรือตำมค�ำสั่งศำล	ที่จะน�ำมำพิจำรณำ

ในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

 •	 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2544	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้มีข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ได้แก่	

ก�ำหนดนิยำมข้อมลูข่ำวสำรลบั	และก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรรกัษำ

ควำมลับของหน่วยงำนภำครัฐ

 •	 แนวทำงปฏิบัติในกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล	 เอกสำร	

และสถำนที่ที่จัดท�ำขึ้นจำกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำ 

ควำมปลอดภยัแห่งชำต	ิพ.ศ.	2552	ควรน�ำมำพิจำรณำในธรรมำภบิำลข้อมูลภำครฐั

	 นอกจำกกำรพจิำรณำกฎหมำย	ระเบยีบ	และข้อบงัคบัทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	

หน่วยงำนต้องพิจำรณำกฎหมำย	ระเบียบ	นโยบำย	หรือ	พ.ร.บ.	ซึ่งมีกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐอีกด้วย	ดังนี้

	 1)		 พระรำชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ

ผ่ำนระบบดจิิทลั	พ.ศ.	2562	โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนรฐัจดัให้มกีำรบรหิำรงำน

และกำรจดัท�ำบริกำรสำธำรณะในรปูแบบและช่องทำงดจิทิลั	 โดยมกีำรบรหิำรจดักำร

และบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐและกำรท�ำงำนให้มีควำมสอดคล้องกันและเชื่อม

โยงเข้ำด้วยกันอย่ำงมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมำภิบำล	 โดยมุ ่งหมำยใน 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและเข้ำถึง
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3.3.2	หลักการของสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของหนว่ยงานที่เอือ้ต่อ 

	 การมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐมีองค์ประกอบหลำยอย่ำงที่สนับสนุนให้เกิด 

ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐท่ีด	ีในขณะเดยีวกนัจะต้องค�ำนงึถงึข้อจ�ำกดัทีอ่ำจส่ง

ผลในเชิงลบต่อกำรปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ 

ในหน่วยงำนด้วย	วัฒนธรรมองค์กร	และสภำพแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้อจ�ำกดัที่

อำจส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงในธรรมำภบิำลข้อมูลภำยในหน่วยงำนได้ เนือ่งจำก

แต่ละหน่วยงำนล้วนมวีฒันธรรมองค์กรและสภำพแวดล้อมทีแ่ตกต่ำงกนั

ประชำชน	 และในกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐต่อสำธำรณะและสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมของทุกภำคส่วน

	 2)		 พระรำชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	

พ.ศ.	 2562	 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ	 หน่วยงำนควบคุมและก�ำกับดูแล

หน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำคญัทำงสำรสนเทศ	ต้องด�ำเนนิกำรตำมมำตรฐำน

ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เพื่อรักษำสถำนะของข้อมูล

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์

	 3)		 ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (คธอ.)	 เรื่อง	

มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศตำมวธิกีำรแบบ

ปลอดภัย	พ.ศ.	2555	โดยก�ำหนดให้มมีำตรฐำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั

กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ	ในระดับเคร่งครัด	ระดับกลำง	หรือระดับพื้นฐำน	

ให้หน่วยงำนหรือองค์กร	 หรือส่วนงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรปฏิบัติตำม

มำตรฐำน
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	 ดังนั้นกำรตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำง

กันมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรก�ำหนดโครงสร้ำง	นโยบำย	บทบำทหน้ำที่	กำรด�ำเนิน

งำนที่เอื้อต่อธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 นอกจำกนี้ยังต้องมี

มำตรกำรรองรบักรณีทีม่กีำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงองค์กร	เนือ่งจำกหำกมกีำร

ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐก็จะเปลี่ยนตำม 

ไปด้วย
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รูปที่	14 หมวดหมู่ของข้อมูล

3.4.1	 หมวดหมู่ของข้อมูล	(Data	Category)
	 ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น	4	หมวดหมู่	ดังนี้

ข้อมูล
ข้อมูล

ส่วนบุคคล
ข้อมูล

สาธารณะ

ข้อมูล
ความมัน่คง

ข้อมูล
ความลับ

ทางราชการ

3.4	 การนิยามข้อมูล
 (Data Definition)

	 กำรนิยำมข้อมูลต้องมีควำมถูกต้องและชัดเจน	 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจท่ี

ตรงกันระหว่ำงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังนี้กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท�ำให้มองเห็นถึง

ภำพรวมของข้อมลู	ขณะทีก่ำรท�ำเมทำดำตำเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจต่อข้อมลูมำก

ยิ่งขึ้น	โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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 1)		 ข้อมูลส่วนบุคคล	มีนิยำมและที่มำ	ดังนี้	

 “ข้อมูลส่วนบุคคล”	 หมำยควำมว่ำ	 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�ำให้

สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ

ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ	(พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562)

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”	 หมำยควำมว่ำ	 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 

สิ่งเฉพำะตัวของบุคคล	เช่น	กำรศึกษำ	ฐำนะกำรเงิน	ประวัติสุขภำพ	ประวัติ

อำชญำกรรม	หรอืประวัตกิำรท�ำงำนบรรดำทีม่ช่ืีอของผูน้ั้น	หรอืมเีลขหมำย	รหสั 

หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�ำให้รู้ตัวผู้นั้นได้	 เช่น	 ลำยพิมพ์นิ้วมือ	 แผ่นบันทึก	

ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ำย	 และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำร 

เกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย	 (พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่ำวสำรของ 

ทำงรำชกำร	พ.ศ.	2540)

จากนิยามข้างต้น	จึงได้ข้อสรุปว่า	ข้อมูลส่วนบุคคล	คือ
“ข้อมูลเกีย่วกับสิง่เฉพาะตัวของบุคคล ทีท่�าให้สามารถระบุตัวหรือ

รู้ตัวของบุคคลนัน้ ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการศึกษา ประวัติสุขภาพ
ลายพิมพ์นิว้มือ เป็นต้น”

 2)		 ข้อมูลความมั่นคง	มีนิยำมและที่มำ	ดังนี้

	 มำตรำ	 59	 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครอง

ของหน่วยงำนของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐหรือเป็นควำมลับ

ของทำงรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ	 และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล

หรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก	 (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 

พ.ศ.	2560)
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 3)		 ข้อมูลความลับทางราชการ	มีนิยำมและที่มำ	ดังนี้

 “ข้อมลูข่าวสารลบั”	หมำยควำมว่ำ	ข้อมลูข่ำวสำรตำมมำตรำ	14	หรือ

มำตรำ	15	ที่มีค�ำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของหน่วยงำนของรัฐ	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของรัฐหรือที่

เกี่ยวกับเอกชน	ซึ่งมีกำรก�ำหนดให้มีชั้นควำมลับเป็น	ชั้นลับ	ชั้นลับมำก	หรือ

ชั้นลับที่สุด	 ตำมระเบียบนี้โดยค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ

และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน	 (ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของ

รำชกำร	พ.ศ.	2544)

 “สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ”	 หมำยควำมว่ำ	 ข้อมูลข่ำวสำร	

บริภัณฑ์	ยุทธภัณฑ์	ที่สงวน	กำรรหัส	ประมวลลับ	และสิ่งอื่นใดบรรดำที่ถือว่ำ

เป็นควำมลับของทำงรำชกำร	 (ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยแห่งชำติ	พ.ศ.	2552)

 “ข้อมลูข่าวสารของราชการ”	หมำยควำมว่ำ	ข้อมลูข่ำวสำรทีอ่ยูใ่นครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 

กำรด�ำเนนิงำนของรฐัหรอืข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกบัเอกชน	(พ.ร.บ.	ข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำร	พ.ศ.	2540)

จากนิยามข้างต้น	จึงได้ข้อสรุปว่า	ข้อมูลความมั่นคง	คือ
“ข้อมูลเกีย่วกับความมัน่คงของรัฐ ทีท่�าให้เกิดความสงบเรียบร้อย

การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น”
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 4)		 ข้อมูลสาธารณะ	มีนิยำมและที่มำ	ดังนี้

	 มำตรำ	 59	 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครอง

ของหน่วยงำนของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐหรือเป็นควำมลับ

ของทำงรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ	 และต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล

หรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก	 (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 

พ.ศ.	2560)

 “ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ”	หมำยควำมว่ำ	ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรที่

หน่วยงำนของรัฐต้องเปิดเผยให้ประชำชนได้รับรู้	 รับทรำบ	หรือตรวจสอบได้

โดยไม่จ�ำเป็นต้องร้องขอ	(ร่ำง	พรบ.	ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร)

จากนิยามข้างต้น	จึงได้ข้อสรุปว่า	ข้อมูลสาธารณะ	คือ
“ข้อมูลทีส่ามารถเปิดเผยได้ สามารถน�าไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

ข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น”

จากนิยามข้างต้น	จึงได้ข้อสรุปว่า	ข้อมูลความลับทางราชการ	คือ
“ข้อมูลทีอ่ยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ทีม่ีค�าสัง่ไม่ให้มีการเปิดเผย และมีการก�าหนดช้ันความลับของข้อมูล”
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3.4.2	ค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล	หรือเมทาดาตา	(Metadata)
	 ค�ำอธิบำยชุดข้อมูลดิจิทัล	 หรือเมทำดำตำ	 คือ	“ข้อมูลที่ใช้ก�ากับและ

อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น”4	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	

 1)		 เมทาดาตาเชิงธุรกิจ	(Business	Metadata)	ซึ่งให้รำยละเอียด

ของชุดข้อมูล	 (Datasets)	 ในด้ำนธุรกิจ	 เหมำะส�ำหรับผู้ใช้งำนข้อมูล	 (Data	

User)	 นักวิเครำะห์ข้อมูล	 (Data	 Analyst)	 และนักวิทยำกำรข้อมูล	 (Data	

Scientist)	ตวัอย่ำงรำยกำรเมทำดำตำเชิงธรุกจิ	เช่น	ชือ่ข้อมลู	ชือ่เจ้ำของข้อมูล	

ค�ำส�ำคัญ	ค�ำอธบิำยอย่ำงย่อ	วนัทีเ่ริม่ต้นใช้งำน	วนัทีท่�ำกำรเปลีย่นแปลงข้อมลู	

ภำษำที่ใช้	 ชื่อฟิลด์ข้อมูล	 (เช่น	ชื่อพนักงำน	นำมสกุล	 เพศ)	 ในภำคผนวก	ก	

อธิบำยเมทำดำตำเชิงธุรกิจ	 ซึ่งไม่รวมชื่อฟิลด์ข้อมูล	 เนื่องจำกช่ือฟิลด์ข้อมูล

ของแต่ละชุดข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกัน

 2)		 เมทาดาตาเชงิเทคนคิ	(Technical	Metadata)	ซึง่ให้รำยละเอยีด

ของชุดข้อมูล	 (Datasets)	 ในด้ำนเทคนิค	 (Technical)	 และปฏิบัติกำร	 

(Operational)	 เหมำะส�ำหรับผู ้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล	 (Database	 

Administrator)	ตัวอย่ำงรำยกำรเมทำดำตำเชิงเทคนิค	 เช่น	ชื่อตำรำงข้อมูล

ในฐำนข้อมูล	 ชื่อฟิลด์ข้อมูล	 ในตำรำงข้อมูล	 ประเภทข้อมูล	 (เช่น	 ตัวเลข	 

ตัวหนังสือ	 หรือวันที่)	 ควำมกว้ำงของฟิลด์ข้อมูล	 (เช่น	 10	 ตัวอักษร	 50	 

ตัวอักษร	หรือ	100	ตัวอักษร)	คีย์ข้อมูล	(Primary	Key	หรือ	Foreign	Key)	

รวมไปถึงข้อมูลส�ำหรับกำรส�ำรองข้อมูล	(Backup)	และกู้คืนข้อมูล	(Restore)

4	https://data.go.th/~/document/14



Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

86

3.4.3	บัญชีข้อมูล	(Data	Catalog) 
 บัญชีข้อมูล	 คือ	 “รายการของชุดข้อมูลที่หน่วยงานถือครองหรือ

บริหารจัดการ”	 (Australian	 Institute	of	Health	 and	Welfare,	 2014)	 

ซึ่งรำยกำรของชุดข้อมูลที่จ�ำแนกแยกแยะโดยกำรจัดกลุ่ม	 หรือจัดประเภท

ข้อมลูทีอ่ยูใ่นควำมครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงำน	สำมำรถจดัเตรียมได้

ในรูปแบบของตำรำงรำยชื่อชุดข้อมูล	รำยงำน	หรือแอปพลิเคชัน	บัญชีข้อมูล

ถกูใช้เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำชุดข้อมลู	(Datasets)	หรอืเมทำดำตำ	

(Metadata)	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 เช่น	 ผู้ใช้งำนข้อมูล	

(Data	User)	 ใช้ส�ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรใช้งำน	นักวิเครำะห์ข้อมูล	

(Data	Analyst)	และนกัวิทยำกำรข้อมลู	(Data	Scientist)	ใช้ส�ำหรบักำรค้นหำ

ข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์หรือประมวลผล	 บริกรข้อมูล	 (Data	 Stewards)	 

ใช้ส�ำหรับกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูล	

(Data	 Policy	 Compliance)	 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	 

Governance	Council)	ใช้ส�ำหรบักำรค้นหำข้อมูลทีต้่องกำรตัดสินใจหรือแก้ไข

ปัญหำเกี่ยวกับข้อมูลในระดับนโยบำย

3.4.4	คลังเมทาดาตา	(Metadata	Repository)	หรือ
	 พจนานุกรมข้อมูล	(Data	Dictionary) 
	 คลังเมทำดำตำ	หรอืพจนำนกุรมข้อมลูเป็นเครือ่งมอืในกำรรวบรวมและ

จัดเก็บเมทำดำตำ	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลสำมำรถค้นหำและ 

เข้ำถึงได้โดยสะดวก	 อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่มีสิทธิในกำรเข้ำถึงควรได้รับสิทธิ์ที่ 

แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับบทบำทและควำมรับผิดชอบ	เช่น	ผู้ใช้งำนข้อมูลสำมำรถ

เข้ำถึงได้เฉพำะเมทำดำตำเชิงธุรกิจ	 ขณะท่ีบริกรข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้ง 

เมทำดำตำเชิงธุรกิจและเมทำดำตำเชิงเทคนิค	โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบัญชี

ข้อมลู	เมทำดำตำ	คลงัเมทำดำตำ	พจนำนุกรมข้อมูล	และชดุข้อมลู	แสดงดังรปูที	่15
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 จำกรปูที	่15	บญัชข้ีอมลูเปรียบเสมอืนสำรบญั	เมน	ูหรอืตวัช้ีไปยังเมทำดำตำ

ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังเมทำดำตำ	 โดยเมทำดำตำจะให้รำยละเอียดต่ำง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น	ๆ	ทั้งนี้คลังเมทำดำตำ	หรือพจนำนุกรมข้อมูลมักจะ

ถูกพัฒนำให้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์

รูปที่	15 ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา
พจนานุกรมข้อมูล และชุดข้อมูล

Metadata Repository / Data Dictionary

Dataset n

Dataset 2

Dataset 1

Da
ta

 C
at

al
og

Business	Metadata

Technical	Metadata

Metadata	1

Business	Metadata

Technical	Metadata

Metadata	2

Business	Metadata

Technical	Metadata

Metadata n



Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

88

	 กฎเกณฑ์ข้อมูลมกัจะอ้ำงถงึนโยบำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู	

โดยนโยบำยข้อมูลอธบิำยถึงข้อควรปฏิบัตแิละข้อห้ำมปฏบิตั	ิขณะทีม่ำตรฐำน

ข้อมูลอธิบำยถึงวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ	เพื่อเป็นหลักในกำรปฏิบัติเกี่ยว

กบัธรรมำภบิำลข้อมลูและกำรบรหิำรจัดกำรข้อมลูของหน่วยงำน	ดังนัน้ในกำร

จัดท�ำมำตรฐำนควรจะมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยข้อมูลที่ก�ำหนดไว้	โดยทั้ง

นโยบำยและมำตรฐำนจะต้องสอดคล้องกบัธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐในระดับ

หน่วยงำนและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นหลกัและแนวทำงในกำรปฏบิติัของ

หน่วยงำน	 รวมทั้งประกำศเผยแพร่ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประชำชนทรำบด้วย

เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น	ดังนี้

3.5.1	 นโยบายข้อมูล	(Data	Policies)
 กำรก�ำหนดนโยบำยข้อมลูจดัเป็นหนึง่ในพืน้ฐำนของธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

ดังน้ันเพื่อให้ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐมีประสิทธิภำพ	 จึงต้องมีกำรก�ำหนด

นโยบำยที่ระบุอย่ำงชัดเจน	 สอดคล้องกับกฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�ำสั่ง	

หรอืข้อก�ำหนดอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยผ่ำนกำรอนมุตัจิำกผู้บริหำร	มกีำรเผยแพร่

และสื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอก

หน่วยงำน	 รวมถึงควรมีกำรทบทวนนโยบำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพ่ือให้นโยบำย

ข้อมูลได้ถูกน�ำมำปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง	 โดยนโยบำยข้อมูล

ควรจะครอบคลมุระบบบรหิำรและกระบวนกำรจดักำรข้อมลูหรอืวงจรชีวติของ

ข้อมลู	ซึง่อำจจะประกอบไปด้วยนโยบำยต่ำง	ๆ 	หรอืหมวดนโยบำย	ทัง้นีห้น่วย

งำนควรจัดท�ำนโยบำยข้อมูลภำยใต้กรอบนโยบำยข้อมูล	 (Data	 Policy	 

Framework)	ดังนี้

3.5	 กฎเกณฑ์ข้อมูล
	 (Data	Rules)
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 1)		 หมวดทั่วไป	(General	Domain)

	 เพือ่ก�ำหนดนโยบำยทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกับข้อมูล	เช่น	โครงสร้ำงทีเ่กีย่วข้อง	

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 •	 ก�ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบที่ประกอบกันเป็นโครงสร้ำง 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยต้องได้รับกำรมอบอ�ำนำจและกำรอนุมัติจำก 

ผู้บริหำร

 •	 ก�ำหนดกลุม่บคุคลหรอืบคุคลภำยในหน่วยงำน	เพ่ือเป็นเจ้ำของข้อมลู

ในกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูของหน่วยงำน	เพรำะหน่วยงำนถือเป็นเจ้ำของข้อมลู

ทกุประเภททีเ่กดิจำกกำรด�ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนนัน้	ๆ

 •	 ก�ำหนดขอบเขตข้อมูลที่นโยบำยข้อมูลครอบคลุม	 เช่น	 ข้อมูลที่มี

โครงสร้ำง	(ฐำนข้อมลู	และ	CSV)	ข้อมลูกึง่โครงสร้ำง	(XML	และ	JSON)	ข้อมลู

ที่ไม่มีโครงสร้ำง	(เอกสำร	เสียง	ภำพ	และภำพเคลื่อนไหว)	

 •	 ก�ำหนดนโยบำย	 มำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล	 

เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง	 กำรสูญหำย	 กำรท�ำลำย	 หรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

โดยไม่ได้รับกำรอนุญำต	

รูปที่	16 นโยบายข้อมูล

นโยบายข้อมูล	(Data	Policy)

หมวดทั่วไป หมวดการจดัเกบ็ขอ้มูล
และท�าลายข้อมูล

หมวดการเปิดเผย
ข้อมูล

หมวดการประมวลผล
และการใช้ข้อมูล

หมวดการแลกเปลี่ยน
และการเช่ือมโยงขอ้มูล
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 •	 น�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรือระบบอตัโนมตัมิำใช้ในกำรจดัท�ำ

เมทำดำตำ	

 • ตรวจสอบควำมสอดคล้องกนัระหว่ำงนโยบำยข้อมลูกับกำรด�ำเนินกำรใด	ๆ  

ของผู้มีส่วนได้เสีย	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

 •	 ทบทวนนโยบำยข้อมูล	 อย่ำงน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และให้ด�ำเนินกำร

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	หำกพบว่ำนโยบำยข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ	

 • สือ่สำรและเผยแพร่นโยบำยข้อมลูให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ภำยในหน่วยงำน

และภำยนอกหน่วยงำน	

 • สนบัสนนุให้มกีำรฝึกอบรมเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัถงึธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั 

และกำรบรหิำรจัดกำรข้อมลู	โดยให้ครอบคลมุทุกกระบวนกำรของกำรบรหิำร

จัดกำรและระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรข้อมูล	(วงจรชีวิตของข้อมูล)	

 2)  หมวดการจดัเกบ็ข้อมลูและท�าลายข้อมูล

	 	 	 (Data	Storage	and	Destruction	Domain)

	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดเก็บข้อมูลและท�ำลำยข้อมูลอย่ำงมี

คุณภำพ	มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 • ก�ำหนดสภำพแวดล้อมของกำรจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่อือ้ต่อกำรรกัษำควำมมัน่คง

ปลอดภัยและคุณภำพของข้อมูล

 •	 ก�ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล	 และจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวทำง

หรอืมำตรฐำนกำรจดัช้ันควำมลบัของข้อมลู	(Data	Classification	Guideline/

Standard)	ทีก่�ำหนดไว้	เพือ่ให้ข้อมลูมคีวำมมัน่คงปลอดภัย	และรักษำคณุภำพ

ของข้อมูล

 •	 ก�ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล	และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
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 •	 จัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร	และวัตถปุระสงค์ในกำร

ด�ำเนนิงำน	โดยข้อมลูนัน้จะต้องมคีวำมถกูต้อง	สมบรูณ์	และเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ	

ทัง้น้ีควรจดัท�ำเมทำดำตำส�ำหรบัชุดข้อมูลท่ีมกีำรจดัเกบ็

 •	 ในกรณีที่มีกำรร้องขอให้ท�ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูล

ส่วนบุคคล	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	หรือหน่วยงำนที่จัดเก็บต้องด�ำเนินกำร

ท�ำลำยให้เร็วที่สุด	ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อตกลงระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	หรือไม่ขัดต่อข้อกฎหมำยใด	ๆ

 •	 ก�ำหนดแนวทำงในกำรท�ำลำยข้อมลู	เมือ่ข้อมลูนัน้ไม่มกีำรใช้งำนหรอื

มกีำรเกบ็ข้อมลูไว้นำนเกนิกว่ำระยะเวลำทีก่�ำหนด	แต่ควรมกีำรเกบ็รักษำเมทำ

ดำตำของข้อมลูท่ีท�ำลำยไว้	เพือ่ใช้ส�ำหรบักำรตรวจสอบภำยหลัง

 •	 สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บและท�ำลำยข้อมูลแก่ผู ้ที่

เกี่ยวข้องทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน

 3)  หมวดการประมวลผลข้อมลูและการใช้ข้อมูล

	 	 	 (Data	Processing	and	Use	Domain)

	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยในกำรประมวลผลข้อมูลและกำรใช้ข้อมูล	 ให้ได้

ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ	 ถูกต้อง	 ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 •	 ก�ำหนดแนวปฏิบัติและมำตรฐำนของกำรประมวลผลข้อมูล	 และ

ท�ำกำรสื่อสำรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ

 •	 กำรด�ำเนนิกำรประมวลผลข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบั	เช่น	ข้อมลูส่วนบคุคล	

ให้เป็นไปตำมขอบเขต	เงื่อนไข	หรือวัตถุประสงค์ในกำรยินยอมให้ด�ำเนินกำร

กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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 • จดัท�ำเมทำดำตำส�ำหรบัข้อมลูทีจ่ดัเก็บอยูใ่นคลงัข้อมูล	(Data	Warehouse)

 •	 ต้องมกีำรบนัทกึประวตักิำรประมวลผลและกำรใชข้้อมลู	(Log	File)	

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้

 4)		 หมวดการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล

	 	 	 (Data	Exchange	and	Integration	Domain)

	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนให้มี 

ควำมมั่นคงปลอดภัย	และข้อมูลมีคุณภำพ	สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 • ก�ำหนดแนวปฏบัิตใินกำรจัดกำรเร่ืองควำมม่ันคงปลอดภยั	คณุภำพข้อมลู 

และผู้ประสำนงำนหรือศูนย์ติดต่อ	(Contact	Center)	

 •	 ก�ำหนดกระบวนกำรในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่ 

ขัน้ตอนกำรเตรียมกำร	ขัน้ตอนเริม่ด�ำเนนิกำร	ขัน้ตอนระหว่ำงด�ำเนนิกำร	และ

ขั้นตอนสิ้นสุดกำรด�ำเนินกำร

 • ก�ำหนดเมทำดำตำของชดุข้อมลูทีต้่องกำรแลกเปลีย่นทีจ่�ำเป็นให้ครบถ้วน

 •	 ท�ำสัญญำอนุญำตหรือข้อตกลงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรน�ำ

ข้อมูลไปใช้

 • ก�ำหนดเทคโนโลยแีละมำตรฐำนทำงเทคนคิทีใ่ช้ในกำรแลกเปลีย่นข้อมลู

 •	 บันทึกรำยละเอียดและจัดเก็บข้อมูลกำรด�ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นใน 

แต่ละครัง้ทีม่กีำรแลกเปลีย่นข้อมลู	(Log	File)	ระหว่ำงหน่วยงำน	เพือ่ให้สำมำรถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้
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 • สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำรแลกเปลีย่นข้อมลูได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงเหมำะสม

หรอืเป็นไปตำมแนวทำงปฏบัิต	ิกระบวนกำรแลกเปล่ียน	และมำตรฐำนตำมท่ีก�ำหนด

 5)		 หมวดการเปิดเผยข้อมลู	(Data	Disclosure	Domain)

	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล	เพื่อให้สำมำรถเปิดเผยข้อมูล

ได้อย่ำงถูกต้อง	ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 โดย

มีรำยละเอียด	ดังนี้

 •	 ห้ำมเปิดเผยข้อมลูทีข่ดัต่อกฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ค�ำส่ัง	นโยบำย	

แนวปฏิบัติ	ไม่ว่ำข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถำนที่ใดก็ตำม

 •	 ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกตัวแทนหน่วยงำนหรือเจ้ำของข้อมูลก่อน

กำรเปิดเผยข้อมูล

 •	 ควรมีกำรระบุช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เข้ำถึงและน�ำไปใช้ได้ง่ำย

 • ควรมีกำรเปิดเผยเมทำดำตำควบคู่ไปกบัข้อมูลทีเ่ปิดเผย

 •	 สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด�ำเนินกำรอย่ำง

เหมำะสมหรือเป็นไปตำมแนวทำงท่ีได้ก�ำหนดไว้	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพ	

และเป็นกำรรักษำคุณภำพของข้อมูล

3.5.2	 มาตรฐานข้อมูล	(Data	Standards)

	 มำตรฐำนข้อมลูอ้ำงถงึมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรบรหิำรจดักำรข้อมลู

และกำรใช้ข้อมูล	 ซึ่งเป็นกลไกอย่ำงหนึ่งในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน	 และลดควำมหลำกหลำยของวิธี

กำรปฏิบัติ	 เช่น	 มำตรฐำนเมทำดำตำ	 (Metadata	 Standard)	 มำตรฐำน 
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ชดุข้อมลู	(Datasets	Standard)	มำตรฐำนกำรจดัช้ันควำมลบัของข้อมลู	(Data	

Classification	 Standard)	 มำตรฐำนเมทำดำตำ	 (Metadata	 Standard)	 

คือ	 กำรก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของเมทำดำตำ	 เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจ 

ได้ถูกต้องตรงกันตลอดทั้งหน่วยงำน	 ISO/IEC	 11179	 และ	 Dublin	 Core	 

Metadata	Initiative	(DCMI)5	ได้ก�ำหนดมำตรฐำนเมทำดำตำส�ำหรับอธิบำย

ชุดข้อมลู	เช่น	ชือ่ข้อมลู	ชือ่เจ้ำของข้อมลู	ค�ำอธบิำยข้อมลู	ขอบเขตกำรจัดเกบ็	

รูปแบบข้อมูล	 ภำษำ	 สิทธิกำรเข้ำถึง	 ทั้งนี้มำตรฐำนเมทำดำตำมักจะอ้ำงถึง 

ทัง้เมทำดำตำเชงิธรุกจิและเมทำดำตำเชงิเทคนคิ	แต่มกัจะไม่รวมองค์ประกอบ

ของฟิลด์ข้อมลู	 ซึง่เป็นคุณลกัษณะเฉพำะของแต่ละชุดข้อมลู	 มำตรฐำนชดุข้อมลู 

(Datasets	 Standard)	 คือ	 กำรก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของข้อมูลท่ีมี

กำรใช้ร่วมกันจำกหลำย	 ๆ	 ส่วนงำนหรือหน่วยงำน	 เพ่ือลดควำมซ�้ำซ้อนของ

ข้อมูล	ลดควำมยุ่งยำกในกำรบริหำรจัดกำร	และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภำพ	

ซึ่งส่วนงำนหรือหน่วยงำนต้องร่วมกันก�ำหนดเมทำดำตำขึ้นมำเพ่ืออธิบำย

คุณลกัษณะของชดุข้อมูลทีใ่ช้ร่วมกนั	แล้วด�ำเนนิกำรบรูณำกำรข้อมลูทีก่ระจำย

อยู่ตำมส่วนงำนหรือหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 เข้ำด้วยกัน	 มำตรฐำนชุดข้อมูลมักจะ

อธิบำยถึงองค์ประกอบของฟิลด์ข้อมูล	 เช่น	 ชื่อฟิลด์ข้อมูล	 ประเภทข้อมูล	 

(เช่น	ตัวเลข	ตัวหนังสือ	วันที่)	ช่วงค่ำของข้อมูล	และกำรอนุญำตให้ฟิลด์ข้อมูล

เป็นค่ำว่ำงมำตรฐำนกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล	 (Data	 Classification	

Standard)	คือ	กำรก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของกำรจัดชั้นควำมลับของ

ข้อมูล	 เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงและสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม	 

ชั้นควำมลับของข้อมูลมักถูกก�ำหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงำน

และควำมมั่นคงของประเทศ	 ตัวอย่ำงชั้นควำมลับ	 ได้แก่	 ลับที่สุด	 ลับมำก	 

5	http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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ลบั	และเปิดเผยได้	ตวัอย่ำงประเภทของผลกระทบ	1)	ด้ำนชือ่เสียง	เช่น	ข้อมลู

ในเชิงลบของหน่วยงำนถูกเปิดเผยส่งผลให้หน่วยงำนหรือประเทศเสียชื่อเสียง	

2)	ด้ำนควำมต่อเนือ่งของกำรด�ำเนนิกำร	เช่น	ข้อมลูระบบเครือข่ำยถกูเปิดเผย

ท�ำให้ระบบเครอืข่ำยหรอืระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมต	ีซึง่ส่งผลให้กำรด�ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนหยุดชะงักหรือล่ำช้ำ	3)	ด้ำนกำรเงิน	 เช่น	ข้อมูลบัตรเครดิตใน

หน่วยงำนถกูเปิดเผย	ท�ำให้สญูเสยีงบประมำณของหน่วยงำน	4)	ด้ำนทรพัยำกร

บุคคล	เช่น	ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย	ส่งผลให้บุคลำกรคนส�ำคัญต้องลำออก
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	 กำรวัดกำรด�ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐเป็นกำรประเมินควำม

พร้อมของธรรมำภิบำลข้อมูล	จะแสดงให้เห็นถึงสถำนะปัจจุบันของหน่วยงำน

ในเรือ่งควำมพร้อมและควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

ซ่ึงผลของกำรด�ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลจะส่งผลถึงควำมส�ำเร็จของ 

ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	ประกอบด้วย	คณุภำพของข้อมลู	ควำมม่ันคงปลอดภยัของข้อมูล 

และมูลค่ำเชิงธุรกิจ	 ระดับควำมพร้อมที่สูงควรจะสะท้อนถึงควำมส�ำเร็จที่สูง	

อย่ำงไรก็ตำมระดับควำมพร้อมกับควำมส�ำเร็จอำจจะไม่สอดคล้องกัน	ซึ่งอำจ

จะมำจำกสำเหตุอ่ืนหรือเกณฑ์กำรประเมินควำมพร้อมยังไม่มีประสิทธิภำพ

เพยีงพอ	ดงันัน้หน่วยงำนควรจะค้นหำสำเหตท่ีุแน่ชดัพร้อมทัง้ด�ำเนนิกำรแก้ไข

เกณฑ์กำรประเมินควำมพร้อมเพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพำะของหน่วยงำน	

แนวทำงกำรประเมนิควำมพร้อมของธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั	กำรประเมนิคณุภำพ

ของข้อมลู	และกำรประเมนิควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู	มรีำยละเอยีดดังนี้

3.6.1	 การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 (Data	Governance	Readiness	Assessment)
	 กำรประเมินควำมพร้อมของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐจะท�ำให้เรำได้

ทรำบถึงสิ่งที่เรำได้ด�ำเนินกำรแล้ว	 และสิ่งใดบ้ำงที่ควรจะด�ำเนินกำรต่อไป	 

เพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 ระดับควำมพร้อมของ

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินควำมพร้อมของ 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ซึ่งประกอบด้วย	6	ระดับดังนี้

3.6	 การวัดการด�าเนินการและความส�าเร็จของ
	 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
	 (Data	Governance	Metrics	and	Success	Measures)
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 • ระดับ	0	: None	หมำยถึง	ไม่มีธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐหรือมีแต่

ไม่ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นทำงกำร	น่ันคอื	มกีำรด�ำเนนิงำนบำงส่วนและไม่มีกำร

ประกำศให้ทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร

 • ระดับ	1	: Initial	หมำยถึง	ไม่มกีำรก�ำหนดมำตรฐำนของกระบวนกำร 

นั่นคือ	กระบวนกำรถูกก�ำหนดขึ้นมำเฉพำะกิจ	(Adhoc)	ท�ำให้แต่ละโครงกำร

หรือบริกำรมีรูปแบบของกระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน	และอ�ำนำจในกำรจัดกำร

และธรรมำภิบำลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกด�ำเนินกำรโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ท�ำให้กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยธุรกิจและฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่

สอดคล้องกัน

 • ระดับ	2	: Managed	 หมำยถึง	 เริ่มมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนของ

กระบวนกำรเฉพำะแต่ละส่วนงำนหรือบริกำร	 และมีกำรก�ำหนดบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับติดตำม	เช่น	บริกรข้อมูลและเจ้ำของข้อมูล	

 • ระดับ	3	: Standardized	 หมำยถึง	 กระบวนกำรถูกก�ำหนดเป็น

มำตรฐำนของหน่วยงำน	 มีกำรก�ำหนดส่วนงำนกลำงในกำรก�ำกับและติดตำม

ข้อมูล	 ซึ่งมำจำกบุคคลด้ำนธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบังคับใช้

นโยบำยข้อมูลครอบคลุมท้ังหน่วยงำน	 มีกำรติดตำม	 วิเครำะห์	 และรำยงำน

คุณภำพข้อมูลหรือควำมมั่นคงปลอดภัย

 • ระดับ	4	: Advanced	 หมำยถึง	 กระบวนกำรถูกก�ำหนดเป็น

มำตรฐำนของหน่วยงำน	 มีกำรก�ำหนดส่วนงำนกลำงในกำรก�ำกับและติดตำม

ข้อมูล	 ซึ่งมำจำกบุคคลด้ำนธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบังคับใช้

นโยบำยข้อมูลครอบคลุมท้ังหน่วยงำน	 มีกำรติดตำม	 วิเครำะห์	 และรำยงำน

คุณภำพข้อมูลและควำมมั่นคงปลอดภัย
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 • ระดับ	5	: Optimized	 หมำยถึง	 มีกำรด�ำเนินกำรสอดคล้องกับ

ระดับ	4	วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ	(Root	Cause)	ประกอบไปด้วย	ควำมไม่

สอดคล้องในกำรปฏบิตังิำนกบันโยบำยข้อมลู	(Non-Conformation)	คณุภำพ

ข้อมูลที่ต�่ำ	และควำมไม่คุ้มทุนในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	ด�ำเนินกำรปรับปรุง

กระบวนกำร	กฏเกณฑ์และนโยบำยข้อมูล	หรอืโครงสร้ำงธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

เพื่อแก้ไขปัญหำที่พบจำกผลกำรวิเครำะห์	และให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้ที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงำน
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3.6.2	การประเมินคุณภาพของข้อมูล
	 (Data	Quality	Assessment)
	 กำรประเมนิคณุภำพของข้อมลูเป็นกำรตรวจสอบผลลพัธ์หรอืควำมส�ำเรจ็

จำกธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยองค์ประกอบในกำรประเมินคุณภำพ	

ประกอบด้วย

รูปที่	17 องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมูล

ข้อมูลมีความ

ถูกต้อง

ข้อมูลมีความ

ครบถ้วน

ข้อมูลมีความ

พร้อมใช้

ข้อมูลตรงตาม

ความต้องการ

ของผู้ใช้

ข้อมูลมีความ

เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลมีความ

ต้องกัน

การประเมิน
คุณภาพ
ของข้อมูล
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 1)		 ข้อมูลมีความถูกต้อง	 (Accuracy)	 ข้อมูลจะมีควำมถูกต้อง 

และเช่ือถือได้ขึ้นกับวิธีกำรที่ใช้ในกำรควบคุมข้อมูลน�ำเข้ำ	 และกำรควบคุม 

กำรประมวลผล	กำรควบคมุข้อมลูน�ำเข้ำเป็นกำรกระท�ำเพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำ

ข้อมูลน�ำเข้ำมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้	 เพรำะถ้ำข้อมูลน�ำเข้ำไม่มีควำมถูกต้อง

แล้ว	ถึงแม้จะใช้วิธีกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใด	ผลลัพธ์ที่ได้

ก็จะไม่มีควำมถูกต้อง	 หรือน�ำไปใช้ไม่ได้	 ข้อมูลน�ำเข้ำจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่ำน

กำรตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว	ข้อมลูบำงประเภทอำจต้องแปลงให้อยูใ่นรปูแบบ

ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงถูกต้อง	 ซึ่งอำจต้องพิมพ์ข้อมูล 

มำตรวจสอบก่อนกำรประมวลผล	ถงึแม้ว่ำจะมกีำรตรวจสอบข้อมลูน�ำเข้ำแล้ว

ก็ตำมก็อำจท�ำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลำดได้	 เช่น	 กำรเขียนโปรแกรมหรือใช้สูตร

ค�ำนวณผิดพลำด	 ดังนั้นจึงควรก�ำหนดวิธีกำรควบคุมกำรประมวลผล	 ได้แก่	 

กำรตรวจสอบยอดรวมท่ีได้จำกกำรประมวลผลแต่ละครั้ง	 หรือกำรตรวจสอบ

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติท่ีม ี

กำรค�ำนวณด้วยว่ำมีควำมถูกต้องตรงกันหรือไม่

 2)		 ข้อมูลมีความครบถ้วน	 (Completeness)	 ข้อมูลบำงประเภท

หำกไม่ครบถ้วน	จดัเป็นข้อมลูทีด้่อยคณุภำพได้เช่นกัน	เช่น	ข้อมลูประวตัคินไข้	

หำกไม่มีหมู่เลือดของคนไข้	จะไม่สำมำรถใช้ได้ในกรณทีีผู่ร้้องขอข้อมลูต้องกำร

ข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้	 หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้ำท่ีกรอกผ่ำนแบบฟอร์ม	 

ถ้ำมีชื่อและนำมสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้ำนเลขที่	 ถนน	แขวง/ต�ำบล	 เขต/อ�ำเภอ	

หรือจังหวัด	ข้อมูลเหล่ำนั้นก็ไม่สำมำรถน�ำมำใช้ได้เช่นกัน

 3)		 ข้อมูลมีความต้องกัน	(Consistency)	ค่ำข้อมูลในชุดข้อมูลเดียว

ทีส่อดคล้องกบัค่ำในชดุข้อมลูอืน่	นอกจำกนีค้�ำจ�ำกดัควำมของควำมสอดคล้อง

ระบุว่ำหำกมีกำรดึงข้อมูลสองค่ำจำกชุดข้อมูลแยกต่ำงหำกต้องไม่ขัดแย้งกัน	
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เช่น	 ข้อมูลวันที่หรือเวลำท่ีเก็บในฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่	 และฐำนข้อมูล 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรชุดข้อมูลที่มีรูปแบบต่ำงกัน	 ท้ังนี้อำจจะเกิดข้ึนในขณะ

ทีก่ำรออกแบบระบบมกีำรน�ำเข้ำข้อมลูกเ็ป็นอกีสำเหตุหนึง่	หรือแม้กระท่ังกำร

ใช้กฎตรวจวัดควำมถูกต้องของข้อมูลที่ต่ำงกัน	

 4)		 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน	(Timeliness)	ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจำก

จะเป็นข้อมลูทีม่คีวำมถูกต้องเช่ือถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบนั	ทัง้น้ี

เพือ่ให้ผูใ้ช้สำมำรถน�ำเอำผลลพัธ์ทีไ่ด้ไปใช้ได้ทนัเวลำ	นัน่คอื	จะต้องเกบ็ข้อมลู

ได้รวดเร็วเพื่อทันควำมต้องกำรของผู้ใช้	เช่น	ตัวอย่ำงข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำ

ปฏิบัติงำนโดยส่วนงำนที่มีหน้ำที่น�ำเข้ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบได้มีกำรด�ำเนินกำร

ตำมเวลำทีก่�ำหนด	คอืท�ำให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั	ซึง่จะท�ำให้หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

สำมำรถน�ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 5)		 ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้	 (Relevancy)	ระดับของ

ข้อมูลที่บริหำรจัดกำรต้องน�ำเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภำพ	โดยสำมำรถใช้

งำนได้ตำมวัตถุประสงค์	 ตัวอย่ำงเช่น	 ข้อมูลทำงสถิติที่จะเป็นกำรน�ำเสนอ 

ในรูปแบบตำรำง	เข้ำใจง่ำย	และข้อควำมอยู่ในหลำย	ๆ 	ย่อหน้ำ	ซึ่งสำมำรถใช้

งำนได้ตำมควำมต้องกำร

 6)		 ข้อมูลมีความพร้อมใช้	 (Availability)	 ข้อมูลควรเข้ำถึงได้ง่ำย	

สำมำรถใช้งำนได้จรงิ	และสำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ	ตวัอย่ำงเช่น	นกัวเิครำะห์

แผนงำนต้องกำรข้อมลูบัญชขีองกำรประกนัภยัต่อเขตต่ำง	ๆ 	แต่ข้อมลูไม่พร้อม

ใช้งำนจนกระทั่งต้องใช้คนเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมำ	 ในกรณีนี้

หำกข้อมลูมคีวำมพร้อมใช้ตรงกบัควำมต้องกำรใช้	ผูใ้ช้สำมำรถใช้ข้อมลูดังกล่ำว

ได้ทันที

	 ตัวอย่ำงกำรวัดคุณภำพข้อมูลที่เป็นโครงสร้ำง	ดังแสดงในตำรำงที่	17
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3.6.3	การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
	 (Data	Security	Assessment)
	 กำรประเมินควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นอีกหนึ่งวิธีในกำร 

วดัควำมส�ำเรจ็จำกธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	โดยใช้หลกัเกณฑ์ในด้ำนต่ำง	ๆ 	ดงันี้

	 1)		 จัดท�ำนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รวมถึง 

กำรป้องกันข้อมูลในบริบทของกำรรักษำควำมลับ	 ควำมถูกต้องของข้อมูล 

ควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล	

	 2)		 ข้อมลูมกีำรจดัชัน้ควำมลบั	(Data	Classification)	ข้อมลูควรมีกำร

จดัชัน้ควำมลบัให้สอดคล้องกบักฎหมำย	เงือ่นไข	และข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ 	รวมถงึ

กำรค�ำนึงถึงมูลค่ำ	ควำมส�ำคัญ	และควำมอ่อนไหวของข้อมูล	กรณีที่ผู้ไม่ได้รับ

สิทธิในกำรเข้ำถึงน้ันท�ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวด้วย	 กำรก�ำหนดระดบัชัน้

ควำมลบั	เช่น	ข้อมลูลบั	ข้อมลูลบัมำก	และข้อมลูเปิดเผยได้

	 3)		 ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล	 (Data	 

Protection)	 กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล 

ต้องค�ำนึงถึงระดับชั้นควำมลับของข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหวต้องมี

กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรเข ้ำถึงข ้อมูลแบบพิเศษ	 

เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนั้น	 รวมถึงเพื่อป้องกัน 

กำรดัดแปลง	แก้ไข	แต่งเติมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต

	 4)		 ข้อมูลถูกใช้งำนอย่ำงเหมำะสม	กำรน�ำข้อมูลไปใช้ควรด�ำเนินกำร

ให้สอดคล้องกับสัญญำอนุญำตและไม่ขัดต่อกฎหมำย
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	 5)		 ข้อมูลต้องมีควำมพร้อมใช้อยู่เสมอ	 ต้องมีกำรด�ำเนินกำรเตรียม

ควำมพร้อมไม่ว่ำข้อมลูจะอยูใ่นประเภทใดก็ตำม	เช่น	ข้อมลูในรูปแบบกระดำษ

ต้องมีสถำนที่จัดเก็บดูแล	 และสำมำรถเข้ำถึงโดยผู้มีสิทธิได้อย่ำงสม�่ำเสมอ	

ข้อมลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ต้องมกีำรเตรยีมควำมพร้อมเรือ่งระบบงำน	กำร

ส�ำรองข้อมลู	รวมถงึมแีผนกำรด�ำเนนิกำรในกรณฉีกุเฉินใด	ๆ 	ท่ีอำจมผีลต่อกำร

ใช้ข้อมูลด้วย
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ความมั่นคง

ปลอดภัย

ของข้อมูล

หน่วยวัด ตัวอย่าง

ควำมลับ

ควำมถูกต้อง

ควำมพร้อมใช้

จ�ำนวนชั้น -	 จ�ำนวนกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัย 

	 สำรสนเทศและมำตรำกำรควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล

-	 จ�ำนวนกำรส่งเสริมสื่อสำรสร้ำงควำมตะหนักด้ำนควำมมั่นคง 

	 ปลอดภัย

-	 จ�ำนวนกำรทดสอบควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรและกำรน�ำ 

	 ข้อมูลกลับมำใช้

ควำมลับ

ควำมถูกต้อง

ควำมพร้อมใช้

ร้อยละ -	 ร้อยละของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูลที่ได้ก�ำหนดไว้

	 =	 จ�ำนวนข้อก�ำหนดของนโยบำยที่เป็นไปตำมที่ก�ำหนด

จ�ำนวนข้อก�ำหนดของนโยบำยทั้งหมด
	×	100

-	 ร้อยละของจ�ำนวนเหตลุะเมดิควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีควบคมุได้	เช่น	

ร้อยละของกำรถูกเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต

 สูตรการค�านวณ

	 =	 จ�ำนวนเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมได้

จ�ำนวนเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด
	×	100

-	 ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที ่

	 ลดลง	 เช่น	 ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนจำกกำรเปิดเผยข้อมูล 

	 ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับกำรอนุญำต

 สูตรการค�านวณ

	 =	จ�ำนวนข้อร้องเรียนปีปัจจุบัน	–	ปีที่ผ่ำนมำ

จ�ำนวนข้อร้องเรียนปีที่ผ่ำนมำ
	×	100

-	 ร้อยละของควำมส�ำเร็จในกำรกู้คืนข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

	 =	จ�ำนวนกู้คืนข้อมูลที่ควำมส�ำเร็จ

จ�ำนวนกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
	×	100

ตารางที่	18  ตัวอย่างการวัดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
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 ธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั	(Data	Governance	for	Government) 

เปรยีบเสมอืนเป็นแนวทำงในกำรรเิร่ิมก�ำหนดกลไกต่ำง	ๆ 	ในธรรมำภิบำลข้อมลูภำครัฐ

อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 ให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มี

คุณภำพ	มีควำมปลอดภัย	สร้ำงมูลค่ำ	และสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรด�ำเนิน

งำนทั้งกำรเปิดเผยข้อมูล	 เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และกำรสร้ำง

ประโยชน์จำกข้อมลูต่อไปในอนำคต	ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรด�ำเนนิ

งำนและกำรแข่งขันของประเทศ

	 จำกกรอบธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัตำมหัวข้อในบทที	่3	ซึง่แสดงให้เห็น

ถึงโครงสร้ำง	 กระบวนกำรและหลักเกณฑ์ต่ำง	 ๆ	 ท้ังนี้เพ่ือให้ได้มำซ่ึง 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐที่ดีนั้น	หน่วยงำนควรค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินงำนดังนี้

	 1.	บทบาทของผู้บริหาร	 ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน	 เป็นผู้มี

บทบำทส�ำคญัยิง่ในกำรผลกัดนัให้เกดิธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	ดงันัน้ผูบ้รหิำร

ระดบัสงูของหน่วยงำนต้องมคีวำมมุง่มัน่ในกำรผลกัดันให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมลูภำครัฐ 

โดยผู้บริหำรควรมีบทบำท	ดังนี้

  •	สื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 ขอบเขต	 

	 	 	 นโยบำย	และเป้ำประสงค์ของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

  •	สนับสนุน	ส่งเสริม	จัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน

  •	ทบทวนธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัในหน่วยงำน	และส่งเสรมิให้เกดิ 

	 	 	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐอยู่สม�่ำเสมอ
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 2.	จัดตั้งคณะท�างาน จัดตั้งคณะท�ำงำนให้สอดคล้องกับหน้ำที ่

ควำมรบัผดิชอบของแต่ละต�ำแหน่งตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในกรอบธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

เช่น	คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	บริกรข้อมูล	ทั้งนี้หน่วยงำนสำมำรถดู 

ควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

ดังกล่ำว	 นอกจำกนั้นบำงหน่วยงำนอำจมีบุคลำกรที่ท�ำหน้ำที่ในลักษณะ 

ดังกล่ำวอยู่ในปัจจุบัน	 อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีท่ีชัดเจนจะ 

ส่งผลต่อกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงำน

 3.	ก�าหนดกระบวนการธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครฐั	ก�ำหนดกระบวนกำร
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	(Data	Governance	Process)	ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้

ในกรอบธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั	โดยพจิำรณำถงึ	กำรเลอืกข้อมลูเพือ่ด�ำเนนิ

กำรธรรมำภิบำล	 กำรระบุเป้ำหมำย	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนและแนวปฏิบัต	ิ 

รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรคน	 โดยกระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 

เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน	 กำรปฏิบัติ	 กำรตรวจสอบ	 วัดผลและรำยงำนไปจนถึง

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

 4.	ก�าหนดนโยบาย	 กฎเกณฑ์ของข้อมูล	 กำรก�ำหนดนโยบำยข้อมูล 

จดัเป็นหนึง่ในพืน้ฐำนของธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั	นโยบำยทีก่�ำหนดสำมำรถ

ใช้รำยละเอียดตำมท่ีระบุในกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐได้	 โดยค�ำนึงถึง

ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดอื่น	ๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	มีกำรเผยแพร่และสื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน

หน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำนเพื่อด�ำเนินกำรต่อไป
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 5.	การปฏิบัติงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

กลุ่มคนท่ีได้ก�ำหนดไว้ในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐตำมที่ระบุในข้อที่	 2	 

มีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินงำนที่แตกต่ำงกันออกไป	 โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน	 

กำรลงมือปฏิบัติ	 กำรตรวจสอบ	 และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง	 ตำมล�ำดับ	 

องค์ประกอบอย่ำงน้อยที่หน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำร	ได้แก่

  •	สร้ำงกำรรับรู้ให้กับคนภำยในหน่วยงำน

  •	ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย	กฎเกณฑ์ของข้อมูล

  •	บริหำรจัดกำรข้อมูล

  •	ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรแลกเปลีย่น	ตลอดจนกำรเช่ือมโยงข้อมลู 

	 	 	 ระหว่ำงหน่วยงำน

 6.	ตรวจสอบเพื่อการประเมนิผล	กำรท�ำงำนในภำพรวมเพือ่เป็นข้อมลู

ท่ีใช้ส�ำหรับกำรตัดสินใจ	 เพื่อกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในอนำคต	 และบรรล ุ

ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรต่อไปในกรอบ

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐน้ันจะต้องจัดท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง	 ดังนั้น

หน่วยงำนควรต้องด�ำเนินกำรและวัดผล	ปรับปรุงประสิทธิภำพอยู่เสมอเพื่อ 

ยกระดับกำรด�ำเนินงำนให้มีธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐท่ีมีให้ดียิ่ง	 ๆ	 ข้ึน	 

เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำน	 เพิ่มศักยภำพ	 ส่งผลดีทั้งต่อประชำชนและ

ประเทศชำติต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มการจัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา

ชื่อรายการ ค�าอธิบาย โปรดระบุ

1)	 เลขที่เมทำดำตำ ก�ำหนดเลขที่ให้เป็น	Unique

2)	 ชื่อข้อมูล ชื่อของข้อมูลที่ก�ำหนดโดย

หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง

3)	 เจ้ำของข้อมูล	 ชือ่บคุคล	ชือ่ส่วนงำน	หรอืชือ่

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบข้อมูล	

และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้

4)	 ค�ำส�ำคัญ	 หวัข้อ	ค�ำ	หรือวล	ีทีใ่ช้ส�ำหรบั

กำรค้นเรื่องที่ต้องกำรได้

5)	 ค�ำอธิบำยอย่ำงย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ	

Abstract	ที่บ่งบอกถึง

เนื้อควำมในข้อมูลอย่ำงสั้น

6)	 ผู้สนับสนุนหรือ

	 ผู้ร่วมด�ำเนินกำร	

ผูท้ีส่นบัสนนุหรอืผูร่้วมด�ำเนนิ

กำรเกี่ ยว กับข ้อมูล 	 เช ่น	

เจ้ำของผลิตภัณฑ์	 (Product	

Owne r ) , 	 ส ่ ว นควบคุ ม

คุณภำพ

7)	 วันที่เริ่มต้นสร้ำง วัน	เดือน	ปี	ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล	

(รูปแบบ	YYYY-MM-DD	เช่น	

2015-02-25)

ตารางที่	19  แบบฟอร์มการจัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
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ชื่อรายการ ค�าอธิบาย โปรดระบุ

8)	 วันที่ท�ำกำร

	 เปลี่ยนแปลง

	 ข้อมูลล่ำสุด

วัน	 เดือน	 ปี	 ล่ำสุดที่มีกำร

ปรับปรุงข้อมูล

(รูปแบบ	YYYY-MM-DD	เช่น

2015-02-25)

9)	 แหล่งที่มำ แหล่งที่มำ	เช่น	จำกโครงกำร

ส�ำรวจ

10)	หน่วยย่อยที่สุด

	 ที่มีข้อมูล

หน่วยย่อยหรอืขอบเขตทีย่่อย

ท่ีสุดท่ีมีข้อมูล	 เช่น	 หมู่บ้ำน	

จังหวัด	ภำค	ประเทศ

	บุคคล

	สถำนประกอบกำร

	ครัวเรือน

	หมู่บ้ำน

	ต�ำบล

	อ�ำเภอ

	จังหวัด

	ภำค

	ประเทศ

	อื่น	ๆ	............................

11)	รูปแบบกำรเก็บ

	 ข้อมูล

รูปแบบท่ีบันทึกข้อมูล	 เช่น	

Database	CSV/XLS	VDO

	Database

	CSV/XLS

	XML/JSON

	Image/Diagram

	VDO

	Text/Document

	เอกสำรกระดำษ

	อื่น	ๆ	............................

ตารางที่	19  แบบฟอรม์การจดัท�าค�าอธิบายชุดขอ้มูลดจิทิลั หรือเมทาดาตา (ตอ่)
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ชื่อรายการ ค�าอธิบาย โปรดระบุ

12)	ภำษำที่ใช้ ภำษำที่ใช้	 เช่น	 ภำษำไทย	

ภำษำองักฤษ	ภำษำจนี	ภำษำ

ญี่ปุ่น

	ภำษำไทย

	ภำษำอังกฤษ

	จีน

	ญี่ปุ่น

	อื่น	ๆ	............................

13)	URL ระบ	ุURL	เรือ่งอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

14)	ขอบเขตที่เผยแพร่

	 ข้อมูล

ขอบเขตหรือพื้นท่ีในกำรน�ำ

เสนอ	 ข้อมูล	 เช่น	 ภำยใน

หน่วยงำน	ระหว่ำงหน่วยงำน

	ภำยในหน่วยงำน

	ระหว่ำงหน่วยงำน

 ภำยในขอบเขตควำมร่วมมือ

	ระหว่ำงประเทศ

	ไม่จ�ำกัดขอบเขต

15)	สิทธิในกำรเข้ำถึง

	 ข้อมูล

สทิธิในกำรเข้ำถงึข้อมลู	อธบิำย

ระดับกำรเข้ำถึงข้อมูล	 เช่น	

View	Modify

	View

	Modify

16)	สิทธิในกำรใช้ข้อมูล สิทธิ	สัญญำ	หรือข้อตกลงใน

กำรใช้ชุดข้อมูล	 เช่น	 ใช้โดย

อิสระ	 ให้เมื่อร้องขอ	 สัญญำ

อนุญำต

	ใช้โดยอิสระ

	ให้เมื่อร้องขอ

	สัญญำอนุญำต

	ขอบเขตควำมร่วมมือ

	อื่น	ๆ	............................

ตารางที่	19  แบบฟอรม์การจดัท�าค�าอธิบายชุดขอ้มูลดจิทิลั หรือเมทาดาตา (ตอ่)
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	 เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถด�ำเนนิกำรธรรมำภบิำลข้อมลูและบรหิำรจัดกำร

ข้อมูลได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ	และสร้ำงประโยชน์สงูสดุ	จึงมกีำรก�ำหนดบทบำท	

และควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลในแต่ละด้ำน	ดังนี้

บทบาท ความรับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการข้อมูล

สถาปนิกข้อมูล

(Data	Architect)

•	 ก�ำหนดโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของข้อมูล	 โดย 

	 พิจำรณำจำกควำมต้องกำรข้อมูล	 และวัตถุประสงค์ 

	 ของหน่วยงำน

• พฒันำสถำปัตยกรรมข้อมลูในภำพรวมของทัง้หน่วยงำน 

	 โดยประเมินสถำนะในปัจจุบัน	 และออกแบบ 

	 เพื่อปรับปรุงส�ำหรับอนำคต

•	 สร้ำงพิมพ์เขียว	 (Blueprint)	 ส�ำหรับกำรบริหำร 

	 จัดกำรข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรบูรณำกำรข้อมูล	 

	 กำรไหลของข้อมูลตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง

ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล 

(Database	Administrator)

•	 บริหำรจัดกำร	และควบคุมเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล 

	 ภำยในหน่วยงำน	

•	 ก�ำหนดนโยบำย	มำตรกำร	และมำตรฐำนของระบบ 

	 ฐำนข้อมูลทั้งหมดภำยในหน่วยงำน	 ตัวอย่ำงเช่น	 

	 รำยละเอียดและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล	กำรใช้งำนฐำน 

	 ข้อมลู	กำรรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมลูกำรส�ำรอง 

	 ข้อมูล	กำรกู้คืนข้อมูล

ภาคผนวก ข
บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

ตารางที่	20  บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
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บทบาท ความรับผิดชอบ

วิศวกรข้อมูล

(Data	Engineer)

•	 ออกแบบวิธีกำรจัดเก็บ	และเรียกใช้งำนข้อมูล	

•	 จัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลท้ังหมด	 ตั้งแต่ระบุชนิดของ 

	 ข้อมูล	 วำงโครงสร้ำงของกำรเข้ำและกำรออกของ 

	 ข้อมูล	เพื่อให้ข้อมูลไหลได้อย่ำงไม่สะดุด

นักวิเคราะห์ข้อมูล

(Data	Analyst)

•	 น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์แนวโน้มในเชิงธุรกิจ	 หรือ 

	 แก้ปัญหำจำกสิ่งที่ผิดแปลกไปจำกแนวโน้มเดิม	 

	 โดยใช้ประสบกำรณ์	และหลักสถิติ

•	 ใช้โมเดลหรือเครื่องมือในกำรท�ำรำยงำน	 เพื่อสรุป 

	 ข้อมูลส�ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจ	

นักวิทยาการข้อมูล

(Data	Scientist)

•	 น�ำข้อมลูจำกหลำย	ๆ 	แหล่ง	และแปลงข้อมลู	เพือ่หำ 

	 รูปแบบและควำมสัมพันธ์ของข้อมูล

•	 สร้ำงแบบจ�ำลอง	และด�ำเนนิกำรกบัข้อมลูด้วยวธิกีำร 

	 ต่ำง	ๆ 	เช่น	Machine	Learning	หรือเขียนโปรแกรม	 

	 เพื่อท�ำนำยมุมมอง	และค�ำตอบใหม่	ๆ

นักวิเคราะห์ระบบ

(System	Analyst)

•	 วิเครำะห์และออกแบบระบบ	 โดยศึกษำเกี่ยวกับ 

	 ปัญหำ	 รวบรวมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ	 

	 วิเครำะห์ระบบงำนภำยในหน่วยงำน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

(Business	Analyst)

•	 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย	ี 

	 กลยุทธ์	กลุ่มเป้ำหมำย	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

•	 ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและปัญหำของหน่วยงำน	 

	 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและหำค�ำตอบ	 เพื่อวำงแผน 

	 ด้ำนกลยุทธ์	เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ตารางที่	20  บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (ต่อ)
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บทบาท ความรับผิดชอบ

นักออกแบบจ�าลองข้อมูล 

(Data	Modeler)

•	 ออกแบบจ�ำลองข้อมูล	 เช่น	 Entity	 Relationship	 

	 Diagram	และ	Data	Flow	Diagram

•	 ออกแบบและพัฒนำแบบจ�ำลองข้อมูล	 (Data	 

	 Model)	 เพื่ออธิบำยลักษณะโครงสร ้ำงและ 

	 กำรท�ำงำนของข้อมูลให้เห็นภำพได้มำกขึ้น

ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง

(Chief	Data	Officer)

•	 น�ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล	 เพื่อสร้ำงและส่งมอบ 

	 เทคโนโลย	ีเครือ่งมอื	แนวทำง	และวธิกีำรในกำรท�ำให้ 

	 ข้อมลูของหน่วยงำนมคีณุค่ำ	และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

	 ต่อหน่วยงำน

•	 วิเครำะห์และร่วมกับผู้บริหำรส่วนอื่น	 ๆ	 เพื่อจัดท�ำ 

	 ยทุธศำสตร์และด�ำเนนิกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั 

	 ให้มีคุณภำพและกำรควบคุมอื่น	 ๆ	 เพื่อรักษำควำม 

	 สมบูรณ์ของข้อมูล

•	 น�ำแนวปฏบิตัแิละมำตรฐำนของหน่วยงำนไปปรบัปรงุ 

	 ข้อมูลและยุทธศำสตร์ของประเทศ

• เป็นตวักลำงระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัในกำรแลกเปลีย่น  

	 เชื่อมโยงข้อมูล	 รวมไปถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียงที ่

	 อำจเกิดจำกข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ

•	 ส่งเสริมนวัตกรรมท่ีใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำร 

	 วิเครำะห์ปัญหำ

•	 วิเครำะห์หำเทคโนโลยีใหม่	ๆ	มำใช้ในกำรวิเครำะห์ 

	 ข้อมูล

ตารางที่	20  บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (ต่อ)
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บทบาท ความรับผิดชอบ

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ

(Business	Data	Stewards)

• นยิำมควำมต้องกำรด้ำนคณุภำพและควำมมัน่คงปลอดภยั

•	 นิยำมเมทำดำตำ

•	 ร่ำงนโยบำยข้อมูล	มำตรฐำน	และแนวปฏิบัติต่ำง	ๆ	 

	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

•	 ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้อมูล	 ตรวจสอบ 

	 คุณภำพ	 ตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	 

	 วิเครำะห์ผลจำกกำรตรวจสอบ

บริกรข้อมูลด้านเทคนิค 

(Technical	Data	Stewards)

•	 ด�ำเนินกำรในเรื่องคุณภำพข้อมูล	 เช่น	 ก�ำหนด 

	 นโยบำยข้อมูลด้ำนคุณภำพ	 กำรตรวจวัดคุณภำพ 

	 ข้อมูล	และกำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล

บรกิรข้อมูลด้านคณุภาพข้อมลู 

(Data	Quality	Stewards)

•	 ด�ำเนินกำรในเรื่องคุณภำพข้อมูล	 เช่น	 ก�ำหนด 

	 นโยบำยข้อมูลด้ำนคุณภำพ	 กำรตรวจวัดคุณภำพ 

	 ข้อมูล	และกำรวิเครำะห์คุณภำพข้อมูล

เจ้าของข้อมูล

(Data	Owner)

•	 รับผิดชอบดูแล	และรักษำคุณภำพของข้อมูล

•	 ทบทวนและอนุมัติกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

	 กับข้อมูล

ผู้สร้างข้อมูล

(Data	Creator)

•	 บนัทึก	แก้ไข	ปรบัปรงุ	หรอืลบข้อมลูให้สอดคล้องกบั 

	 โครงสร้ำงที่ถูกก�ำหนดไว้

• ท�ำงำนร่วมกบับรกิรข้อมลู	เพือ่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ 

 ด้ำนคุณภำพข้อมูลและควำมปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ใช้ข้อมูล

(Data	User)

•	 น�ำข้อมูลไปใช้งำนทั้งในระดับปฏิบัติงำนและระดับ 

	 บริหำร

•	 สนับสนุนธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

•	 รำยงำนประเด็นปัญหำที่พบระหว่ำงกำรใช้ข้อมูล	 

	 ทั้งด้ำนคุณภำพ	และควำมปลอดภัยของข้อมูล

ตารางที่	20  บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (ต่อ)
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	 กำรเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนกำรของกำรรับส่งข้อมูล

หรือแบ่งปันข้อมูลภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน	 ตัวอย่ำงกำร 

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ	เช่น	ข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม	ข้อมูล

กำรน�ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำระหว่ำงประเทศ	 ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ	 ข้อมูลกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำ	 ข้อมูลเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย	 ข้อมูลควำมมั่นคงประเทศ	

ทัง้นีข้้อมลูทีมี่กำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นต้องไม่เป็นข้อมลูเปิด	(Open	Data)	

หรือข้อมูลที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้โดยอิสระ

	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐถือเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะช่วยให้กำรเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

ภำคประชำชน	ภำครัฐ	ตลอดจนภำคเอกชน	อันจะส่งผลต่อควำมเจรญิก้ำวหน้ำ

ของประเทศ	 สอดคล้องกับรูปที่	 18	 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ 

เข ้ำมำควบคุมกำรบูรณำกำรข ้อมูล	 (Data	 Integration)	 และกำร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล	 (Data	 Exchange)	 เพื่อให้เกิดกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง

หน่วยงำน	(Interoperability)	อย่ำงแท้จริง

ภาคผนวก ค
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเช่ือมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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	 โดยกจิกรรมของธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐัทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ือมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลควรประกอบไปด้วย	 1)	 ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง	 2)	 ก�ำหนดนโยบำยกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และ 

3)	ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	ดังนี้

รูปที่	18 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Data	Governance
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1)	 ก�าหนดบทบาทหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูล
	 1.1	 ก�ำหนดบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่สีทิธิต์ดัสนิใจในกำรสนบัสนนุข้อมลู

ให้หน่วยงำนอื่น	เช่น	คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	(Data	Governance	

Council)	หรือคณะท�ำงำน

	 1.2	 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกำรด�ำเนินกำรเช่ือมโยงและแลก

เปลี่ยนข้อมูล	 เช่น	 บุคคลท่ีท�ำหน้ำท่ีออกแบบกระบวนกำรและเทคโนโลยีใน

กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 (Data	 Integration	Architect)	บุคคลที่

ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ได้

ออกแบบไว้	(Data	Integration	Specialist)

	 1.3	 ก�ำหนดบคุคลหรอืกลุม่บุคคลในกำรรบัเรือ่งและแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น

ในกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นหรอืขอใช้ข้อมูล	เช่น	ศูนย์ตดิต่อ	(Contact	Center)

2)	 ก�าหนดนโยบายการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

	 ในหัวข้อ	 3.3.1	 ได้แสดงกรอบนโยบำยข้อมูลในหมวดกำรเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูล	ดังนี้

	 2.1	 ก�ำหนดแนวปฏบัิตใินกำรจัดกำรเร่ืองควำมม่ันคงปลอดภยั	คณุภำพข้อมลู 

และผู้ประสำนงำนหรือศูนย์ติดต่อ	(Contact	Center)

	 2.2	 ก�ำหนดกระบวนกำรในกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูให้ชดัเจน	

เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรยีมกำร	ข้ันตอนเริม่ด�ำเนนิกำร	ขัน้ตอนระหว่ำงด�ำเนนิ

กำร	และขั้นตอนสิ้นสุดกำรด�ำเนินกำร

	 2.3	 ก�ำหนดเมทำดำตำของชุดข้อมูลท่ีต้องกำรเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน

ที่จ�ำเป็นให้ครบถ้วน
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3)	 ก�าหนดแนวปฏิบัติการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
	 แนวปฏบิตักิำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูเป็นไปตำมขัน้ตอนต่อไปนี้

	 3.1	 ตรวจสอบชัน้ควำมลบัของข้อมูล	(Data	Classification)	ว่ำอยูใ่นชัน้

ควำมลับที่สำมำรถเปิดเผยได้หรือไม่	 นั่นคือ	 ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคบั	ควำมมัน่คงของประเทศ	ควำมลบัทำงรำชกำร	และควำมเป็นส่วนบุคคล 

พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงำนที่สำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ได้ตำมบทบำท	

และภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำนนั้น	ๆ

	 3.2	 จัดท�ำเมทำดำตำ	 (Metadata)	 ของชุดข้อมูลที่ร้องขอ	 ตัวอย่ำง 

องค์ประกอบของเมทำดำตำ	 เช่น	 ช่ือข้อมูล	 ค�ำอธิบำยข้อมูล	 ค�ำส�ำคัญ	 

วันที่ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่ำสุด	 ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล	 ฟิลด์ข้อมูล	

ทั้งนี้	 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่ำเมทำดำตำมีฟิลด์ข้อมูลครบถ้วนสอดคล้อง 

กับควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่ขอใช้ข้อมูล	

	 2.4	 ท�ำสญัญำอนญุำตหรือข้อตกลงในกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล

และกำรน�ำข้อมูลไปใช้

	 2.5	 ก�ำหนดเทคโนโลยีและมำตรฐำนทำงเทคนิคที่ใช้ในกำรเชื่อมโยง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูล

	 2.6	 บันทึกรำยละเอียดและจัดเก็บข้อมูลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นในแต ่

ละครั้งที่มีกำรเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 (Log	 File)	 ระหว่ำงหน่วยงำน	

เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้

	 2.7	 สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำรเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูได้ด�ำเนนิกำร

อย่ำงเหมำะสมหรือเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ	 กระบวนกำรกำรเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยน	และมำตรฐำนตำมที่ก�ำหนด
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	 3.3	 จดัท�ำสญัญำอนุญำตหรือเงือ่นไขในกำรเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนและ

กำรน�ำข้อมลูไปใช้	ตวัอย่ำงส่วนประกอบของสญัญำ	เช่น	วตัถปุระสงค์ในกำรน�ำ

ไปใช้	ขอบเขตในกำรน�ำไปใช้	ช่วงวันทีใ่นกำรเข้ำถงึ	ควำมถีใ่นกำรเข้ำถงึ	ระดบั

กำรให้บริกำร	 (Service	 Level	 Agreement-SLA)	 ช่วงเวลำในกำรน�ำไปใช้	

ฟิลด์ที่สำมำรถเข้ำถึง	 รำยกำรข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึง	 ในกรณีขอข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นรำยคน	 ต้องจัดท�ำหนังสือแสดงควำมยินยอม	 (Consent	 Letter)	

เพือ่รบักำรยนิยอมจำกบคุคลนัน้	ๆ 	ยกเว้นหน่วยงำนท่ีขอใช้ข้อมลูมอี�ำนำจตำม

กฎหมำยโดยชอบธรรม	พร้อมท้ังก�ำหนดเทคโนโลยีและมำตรฐำนทำงเทคนิค

ที่ใช้ในกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 เช่น	 Representational	 State	

Transfer	(REST)	Simple	Object	Access	Protocol	(SOAP)

	 3.4	 ไม่แสดงตัวตน	 (Anonymization)	 ในกรณีที่หน่วยงำนที่ขอข้อมูล

ไม่มีอ�ำนำจในกำรเข้ำถงึข้อมลูส่วนบุคคลแต่ต้องกำรใช้ข้อมลูเพือ่ท�ำกำรศกึษำ

หรอืวจัิย	ซึง่สำมำรถอ้ำงองิ	“แนวปฏบัิตใินกำรปกป้องข้อมลูทีร่ะบตัุวบคุคลได้	

(Guideline	to	protect	the	Personally	Identifiable	Information)”	พร้อม

ทั้งตรวจสอบและปรับปรุงคุณภำพของข้อมูล	(Data	Quality)	ให้อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำนก่อนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

	 3.5	 ด�ำเนนิกำรเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูตำมเงือ่นไขและมำตรฐำน

กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนที่ก�ำหนดไว้

	 3.6	 ติดตำมและควบคุมประสิทธิภำพระหว ่ำงกำรเชื่อมโยงและ 

แลกเปลีย่นข้อมลู	เพือ่รกัษำไว้ซึง่ควำมปลอดภัยของข้อมลู	คณุภำพข้อมลู	และ

สอดคล้องกับระดับกำรให้บริกำร
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	 ข้อมูลเปิด	 (Open	 Data)	 คือ	 “ข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้ได้โดยอิสระ	

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม	 แต่ต้องระบุแหล่ง

ทีม่าหรอืเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาอนญุาต	หรอืเง่ือนไขเดยีวกนักบัทีม่า

หรือตามเจ้าของงานก�าหนด”	ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐที่สำมำรถเปิดเผย

ได้	 จะอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมำตรฐำนเปิด	 (Open	 Format)	 และไม่ใช่รูปแบบ

มำตรฐำนเฉพำะ	 (Non-proprietary	 Format)	 ที่คนและเครื่องคอมพิวเตอร์

สำมำรถอ่ำนและน�ำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำบรกิำรในรูปแบบต่ำง	ๆ 	ได้	ข้อมลู

เปิดถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิกำรของภำค

รัฐและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศ	 ซึ่งสำมำรถวัดอันดับกำรเปิดเผย

ข้อมูลภำครัฐได้จำกมำตรฐำนตัวชี้วัด	 เช่น	Open	Data	 Index	และ	Open	

Data	Barometer	เพื่อให้อันดับกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐสูงขึ้น	หน่วยงำนรัฐ

ควรด�ำเนินกำรเปิดเผยตำมหลักกำรเปิดเผยข้อมูล	8	ด้ำน	ดังนี้

 1)	 สมบูรณ์	 (Completeness)	 ข้อมูลภำครัฐทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมลูส่วนบคุคลหรอืควำมมั่นคงจะต้องถกูเปิดเผยโดยข้อมลูดงักล่ำวจะไม่ขัด

กับ	 ข้อก�ำหนดในเรื่องควำมเป็นส่วนตัว	 ควำมมั่นคง	 และเอกสิทธิ์ที่ชอบด้วย

เหตุผล

 2)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary)	ข้อมูลควรจะถูกเผยแพร่จำกแหล่งที่เก็บ

ข้อมูลโดยตรงด้วยระดับควำมละเอียดสูง	ไม่มีกำรปรับแต่งหรือท�ำให้อยู่ในรูป

แบบข้อมูลสรุป	(Summary	Data)

ภาคผนวก ง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล

และการขอใช้ข้อมูล
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 3)	 ทันเวลา	(Timeliness)	คือ	ข้อมูลควรจะเป็นปัจจุบันและหำกเป็น

ไปได้อำจจะเป็นลักษณะ	 Real-time	 feed	 ซึ่งอำจจะพิจำรณำตำมควำม 

เหมำะสมในกำรเพิ่มอรรถประโยชน์ของข้อมูลนั้น	 ๆ	 ชุดข้อมูลควรจะมีกำร

บันทึกเวลำ	(Timestamps)	หรือข้อมูลอื่น	ๆ	ที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุได้

ว่ำข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน

 4)	 สามารถเข้าถึงได้	(Accessibility)	ข้อมูลถูกเปิดเพื่อให้ผู้ใช้ที่หลำก

หลำยและมีจุดประสงค์ต่ำงกันซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะต้องมีกำรเผยแพร่อยู่บน

อนิเทอร์เนต็โดยทกุคนจะต้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูเหล่ำนัน้ได้และข้อมลูจะต้อง

รองรับกำรใช้งำนจำกทุกแพลตฟอร์ม

 5)	 เครื่องสามารถอ่านได้	 (Machine	Readability)	ข้อมูลจะต้องอยู่

ในรูปแบบที่น�ำไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ

 6)	 การไม่เลือกปฏิบตั	ิ(Non-discriminatory)	ทุกคนสำมำรถน�ำข้อมลู

ไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีกำรลงทะเบียนผู้ใช้

 7)	 ปลอดกรรมสทิธิ	์(Non-proprietary)	ข้อมลูทีเ่ผยแพร่จะต้องอยูใ่น

รปูแบบมำตรฐำนเปิดไม่ใช่รปูแบบมำตรฐำนเฉพำะและไม่มอีงค์กรใดมสิีทธขิำด

ในกำรเป็นเจ้ำของแต่ผู้เดียว

 8)	 ใช้งานฟรี	 (License-free)	ข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหำเรื่องลิขสิทธิ์ใน

กำรใช้งำนสำมำรถใช้งำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้งำน

อย่ำงแพร่หลำยท�ำให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบรรลุเป้ำหมำยที่หน่วยงำนตั้งไว้

รวมท้ังเป็นกำรเพิ่มควำมโปร่งใสให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ	 ควรจะหลีกเลี่ยงข้อ

จ�ำกัดในกำรใช้งำนข้อมูล
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	 โดยกิจกรรมของธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัทีเ่กีย่วข้องกบักำรเปิดเผยข้อมลู

ควรประกอบไปด้วย	1)	ก�ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	2)	ก�ำหนด

นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลู	และ	3)	ก�ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรเปิดเผยข้อมลู	ดงันี้

1)	ก�าหนดบทบาทหน้าที่	ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล 

	 1.1	 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในกำรเปิดเผยข้อมูล	

เช่น	คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	Governance	Council)	หรือ

คณะท�ำงำนเปิดเผยข้อมูล

	 1.2	 ก�ำหนดบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลในกำรด�ำเนินกำรและปรับปรงุกำรเปิดเผยข้อมลู

	 1.3	 ก�ำหนดบุคคลหรอืกลุม่บุคคลในกำรรบัเรือ่งและแก้ไขปัญหำเบือ้งต้น

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรน�ำข้อมูลไปใช้	เช่น	ศูนย์ติดต่อ	(Contact	Center)

2)	ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
 ในหัวข้อ	3.3.1	ได้แสดงกรอบนโยบำยข้อมลูในหมวดกำรเปิดเผยข้อมลู	ดงัน้ี

	 2.1	 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลทีข่ดัต่อกฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ค�ำส่ัง	นโยบำย	

แนวปฏิบัติ	ไม่ว่ำข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถำนที่ใดก็ตำม

	 2.2	 ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกตัวแทนหน่วยงำนหรือเจ้ำของข้อมูลก่อน

กำรเปิดเผยข้อมูล

	 2.3	 ควรมกีำรระบชุ่องทำงกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเข้ำถงึและน�ำไปใช้ได้ง่ำย

	 2.4	 ควรมีกำรเปิดเผยเมทำดำตำควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย

	 2.5	 สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด�ำเนินกำรอย่ำง

เหมำะสมหรือเป็นไปตำมแนวทำงท่ีได้ก�ำหนดไว้	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพ	

และเป็นกำรรักษำคุณภำพของข้อมูล
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3)	ก�าหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
	 แนวปฏิบัติกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมขั้นตอนต่อไปนี้

	 3.1	 คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องกำรเผยแพร่	 ทั้งนี้ควรจะต้องพิจำรณำชุด

ข้อมูลทีม่คีณุภำพและเป็นท่ีต้องกำรของทุกภำคส่วน	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรน�ำ

ไปใช้อย่ำงแพร่หลำยและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 3.2	 พิจำรณำชุดข้อมูลที่คัดเลือก	ชุดข้อมูลที่คัดเลือกส�ำหรับเผยแพร่นั้น

ต้องอยู่ในช้ันควำมลับท่ีสำมำรถเผยแพร่ได้	 นั่นคือ	 ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย	

ระเบียบ	ข้อบังคับ	ควำมมั่นคงของประเทศ	ควำมลับทำงรำชกำร	และควำม

เป็นส่วนตัว	

	 3.3	 จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรน�ำไปใช้	นั่นคือ	ข้อมูล

ควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนได้	 (Machine-Readable)	 

หรือระดับกำรเปิดเผยข้อมูล	 ระดับ	 3	 ข้ึนไป	 เช่น	 รูปแบบของ	 Comma	 

Separated	Values	-	CSV	Application	Programming	Interface	-	API	

รวมถึงกำรจัดท�ำค�ำอธิบำยชุดข้อมูล	 (Metadata)	 เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถ

เข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล	เช่น	เจ้ำของข้อมูล	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	วัน

ที่เผยแพร่	ควำมถี่ในกำรปรับปรุง	ควำมถี่ในกำรเผยแพร่	แหล่งที่มำของข้อมูล	

	 3.4	 น�ำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่	 หน่วยงำนจะต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก	

เพื่อน�ำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สำธำรณะ	ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้	ดังนี้

   •	 เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์หรือ	Universal	Resource	Identifier		 	

   •	 URI	ของหน่วยงำน	พร้อมค�ำอธิบำยชุดข้อมูล

   •	 เผยแพร่ผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ	โดยปฏิบัติตำมเอกสำร	 

	 	 	 	 คู่มือกำรน�ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน	data.go.th	
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   •	 ผู้ใช้ข้อมูลถือได้ว่ำเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนกำรปรับปรุง 

	 	 	 	 คุณภำพของข้อมูลที่หน่วยงำนได้เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงในกำร 

	 	 	 	 แสดงควำมคิดเห็นและกำรร้องขอข้อมูลที่ต้องกำรได้	 ซึ่งกำร 

	 	 	 	 เปิดเผยข้อมลูทีม่คีณุภำพและตรงกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคนัน้	 

	 	 	 	 จะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและยกระดับคุณภำพชีวิตของ 

	 	 	 	 ประชำชน
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	 ในส่วนนี้กล่ำวถึงแผนกำรจัดท�ำนโยบำย	มำตรฐำน	และแนวปฏิบัติ	 เพื่อ

ใช้ในธรรมำภิบำลข้อมูลและบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในหน่วยงำนให้เป็นรูป

ธรรม	มีรำยละเอียดดังนี้

 1)	 นโยบายข้อมูล	 (Data	 Policy)	 อธิบำยถึงบทบำทหน้ำที่	 ข้อควร

ปฏิบัติ	 และข้อห้ำมปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 นโยบำยข้อมูลอำจจะ

ประกอบไปด้วย	 นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนบุคคลของ

ข้อมูล	(Data	Security	and	Privacy	Policy)	นโยบำยคุณภำพข้อมูล	(Data	

Quality	Policy)	นโยบำยกำรแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมลู	(Data	Exchange	

and	Integration	Policy)	และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล	(Data	Disclosure	

Policy)	

 2)	 มาตรฐานการจัดชั้นความลับข้อมูล	 (Data	 Classification	

Standard)	 อธิบำยถึงรูปแบบและวิธีกำรจัดช้ันควำมลับของข้อมูลให้

สอดคล้องกับผลกระทบหรือควำมเสียหำยในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 เงิน	 ชื่อเสียง	

และควำมมั่นคง	ทั้งในระดับบุคคล	ระดับหน่วยงำน	และระดับประเทศ	ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ในกำรก�ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล	 รวมถึง

กำรอนุญำตให้สำมำรถท�ำกำรแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลได้

 3)	 มาตรฐานการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลู	(Data	Integration	

Standard)	 เป็นกำรก�ำหนดรูปแบบ	 วิธีกำร	 และเทคโนโลยีในกำรเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูล	เช่น	มำตรฐำนชุดข้อมูลอ้ำงอิงพื้นฐำนส�ำหรับกำรแลก

เปลี่ยนข้อมูล	 (Core	 Vocabulary)	 มำตรฐำนชุดข้อมูลท่ีควรเปิดเผยของ

ประเทศ	(National	Open	Datasets	Standard)

ภาคผนวก จ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ
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 4)	 แนวปฏบิตัใินการปกป้องข้อมลูทีร่ะบตุวับคุคลได้	(Guideline	to	

Protect	the	Personally	Identifiable	Information)	ให้แนวทำงส�ำหรบั

หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ได้เตรียมข้อมูลให้เหมำะสมต่อกำรบูรณำ

กำรข้อมูลเข้ำด้วยกัน	เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงำนปลำยทำงทรำบได้ว่ำข้อมูลที่

ได้รับเป็นของบุคคลใด

 5)	 แนวปฏิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล

ของข้อมูล	(Data	Security	and	Privacy	Guideline)	ให้แนวทำงในกำร

บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและควำมเป็นส่วนบุคคล	 ซึ่งจะ

ต้องสอดคล้องกับนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนบุคคลของ

ข้อมูล	 เช่น	 กำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	 (Data	

Security	Architecture)	กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมลู	(Data	Access	Control)	

กำรตรวจสอบควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล	 (Data	 Security	 Audit)	 กำร

ประเมินควำมปลอดภยัของข้อมลู	(Data	Security	Assessment)	กำรก�ำหนด

เครือ่งมอืและเทคโนโลยีควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู	(Data	Security	Tool/

Technology)	

 6)	 แนวปฏิบัติในด้านคุณภาพข้อมูล	 (Data	Quality	 Guideline)  

ให้แนวทำงในกำรวเิครำะห์คณุภำพข้อมลู	(Data	Profiling)	และแนวปฏบิติัใน

กำรจัดเตรยีมข้อมลูและดำตำคลนีซิง่	(Data	Preparation	and	Data	Cleansing)	

เพือ่ให้ข้อมลูอยูใ่นรปูแบบท่ีเหมำะสมส�ำหรบักำรวเิครำะห์ข้อมลูและกำรน�ำไป

ใช้ตัดสินใจ

	 7)	แนวปฏิบัตใินกำรเปิดเผยข้อมลู	เพือ่สร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจให้แก่หน่วย

งำน	 ภำคเอกชน	 และผู้ที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลเปิด	 (Open	 Data)	

ประกอบด้วย	คู่มือกำรเปิดเผยข้อมูล	(Open	Data	Handbook)	Version	2	 

และแนวปฏิบัติในกำรเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ	Public	API
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 8)	 แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมด้านข้อมูล	

(Data	Innovation	Guideline)	เป็นแนวปฏิบัตใินกำรออกแบบควำมคดิเชงิ

นวตักรรม	(Guidelines	for	Data	Innovation)	เป็นคู่มอืทีช่่วยให้เข้ำใจปัญหำ

ทีแ่ท้จรงิ	และสำมำรถออกแบบแนวทำงแก้ไขปัญหำทีเ่ป็นแนวคดิเชงินวตักรรม

ตลอดจนสำมำรถเข้ำถึงชุดข้อมูล	(Datasets)	ต่ำง	ๆ	เพื่อให้ได้มำซึ่งแนวทำง

ในกำรแก้ปัญหำ	นอกจำกนัน้ผูท้ีต้่องกำรศกึษำกระบวนกำรออกแบบนวตักรรม

สำมำรถน�ำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงำนได้

 9)	 แนวปฏิบัติในการประเมินผลธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 (Data	

Governance	 Assessment	 Guideline)	 ให้แนวทำงในกำรประเมินผล 

ธรรมำภบิำลข้อมูลภำครฐั	ประกอบด้วย	กำรประเมนิควำมพร้อมของธรรมำภบิำล

ข้อมูลภำครัฐ	(Data	Governance	Readiness	Assessment)	กำรประเมิน

คณุภำพของข้อมลู	(Data	Quality	Assessment)	และกำรประเมนิควำมมัน่คง

ปลอดภัยของข้อมูล	(Data	Security	Assessment)



Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

133

	 ในส่วนนี้อธิบำยแนวคิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของหน่วยงำนต่ำง

ประเทศ	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐส�ำหรับ

หน่วยงำนภำครัฐ	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

 แนวคิดของ	Data	Governance	Institute	(DGI)
	 DGI	 (Thomas,	 2009)	 เป็นหน่วยงำนที่ให้แนวทำงและแนวปฏิบัติใน 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 จำกทั่วโลกสำมำรถน�ำไป

ประยุกต์ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง	DGI	เสนอธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ซึ่งมี	10	องค์

ประกอบ	และถูกจัดกลุ่มเป็น	3	หมวด	ดังนี้

 1)	 กฎเกณฑ์	(Rules	of	Engagement)

   •	 องค์ประกอบที่	1	วิสัยทัศน์และภำรกิจ	(Vision	and	Mission)	

   •	 องค์ประกอบท่ี	 2	 เป้ำหมำย	 กำรวัดธรรมำภิบำล/กำรวัดควำม

ส�ำเร็จ	 และยุทธศำสตร์กำรจัดหำเงินทุน	 (Goals,	 Governance	Metrics/

Success	Measures,	Funding	Strategies)

   •	 องค์ประกอบที่	3	นิยำมข้อมูลและกฎเกณฑ์	(Data	Definitions	

and	Rules)

   •	 องค์ประกอบที่	4	สิทธิในกำรตัดสินใจ	(Decision	Rights)

   •	 องค์ประกอบที่	 5	 ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบได้และกำรรับ

ผิดชอบในผลของกำรด�ำเนินกำร	(Accountabilities)

   •	 องค์ประกอบที่	6	กำรควบคุมควำมเสี่ยง	(Control)

ภาคผนวก ฉ
แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลจากต่างประเทศ
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 2) โครงสร้างธรรมาภิบาลและบคุลากร	(People	and	Organizational 

Bodies)

   •	 องค์ประกอบท่ี	 7	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 (Data	 Stakeholders)	 คือ	

บคุลำกรของหน่วยงำนทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัข้อมลู	เช่น	บคุคลทีท่�ำหน้ำทีบั่นทกึข้อมลู 

ใช้ข้อมูล	 และก�ำหนดกฎเกณฑ์และควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 

ผู้มีส่วนได้เสียระดับบริหำร	(Executive	Stakeholders)	จะถูกก�ำหนดให้เป็น

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล	(Data	Governance	Board)	เพื่อท�ำหน้ำที่

ดแูลภำพรวมของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครฐั	ก�ำหนดนโยบำยข้อมลู	และแก้ไขปัญหำ

   • องค์ประกอบที	่8	ส�ำนักงำนธรรมำภิบำลข้อมูล	(Data	Governance 

Office)	 คือ	 กลุ่มคนท่ีท�ำหน้ำท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มบุคคลอื่น	 ๆ	 ที่ 

ด�ำเนินกำรเกีย่วกบัธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	เช่น	สนบัสนนุกำรสือ่สำรระหว่ำง

บคุคลในกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	สนบัสนนุกำรเข้ำถงึ

แหล่งข้อมูล	ให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	

   •	 องค์ประกอบที่	9	บริกรข้อมูล	(Data	Stewards)	คือ	บุคคลที่อยู่

ในคณะกรรมกำรบริกรข้อมูล	 (Data	 Stewardship	 Council)	 ท�ำหน้ำที่ร่ำง

นโยบำยข้อมูล	ระบุมำตรฐำนที่จะใช้	และอำจให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร

ธรรมำภิบำลข้อมูล	

 3)	 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 (The	 Process	 of	 

Governing	Data)

   •	 องค์ประกอบที่	 10	 กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	

ประกอบด้วย	ก�ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์	เตรียมแผนงำน	วำงแผนงำน

และงบประมำณ	 ออกแบบแผนด�ำเนินกำร	 ประกำศใช้แผนด�ำเนินกำร	 

ธรรมำภิบำลข้อมลู	และตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน/วัดผลกำรด�ำเนนิงำน/รำยงำนผล

กำรด�ำเนนิงำน
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 แนวคิดของ	 Data	 Management	 Association	 International	
(DAMA	International)
	 DAMA	International	(Henderson	et	al.,	2017)	เป็นองค์กรอิสระที่

รวบรวมผูเ้ชีย่วชำญด้ำนข้อมลูเข้ำด้วยกนั	เพือ่ส่งเสริมให้เกดิควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	

และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำแนวคิด	 และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูล	 โดยมีธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกำร

บรหิำรจัดกำรข้อมลู	วตัถปุระสงค์ของธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	เป็นกำรตรวจ

สอบเพื่อให้ทรำบแน่ชัดว่ำข้อมูลต่ำง	 ๆ	 มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตรง

ตำมนโยบำย	 และแนวทำงปฏิบัติอย่ำงดีที่สุด	 รวมถึงมีกำรปฏิบัติตำม 

กฎระเบียบ	ซึ่งธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐที่ดีต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ

หน่วยงำน	 มุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยง	 ทั้งด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล	 รักษำ

ควำมเป็นส่วนบุคคล	หรือปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี

คุณภำพ	ส�ำหรับเป้ำหมำยของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	เพื่อท�ำให้หน่วยงำน

สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลในลักษณะของทรัพย์สินได้	โดยน�ำเสนอหลักกำร	

นโยบำย	กระบวนกำร	กรอบธรรมำภิบำลข้อมูล	และบริหำรจัดกำรข้อมูล	เพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลทุกระดับ	DAMA	 International	 ได้

กล่ำวถึง	โครงสร้ำงของบุคลำกรที่รับผิดชอบในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐและ

กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	ดังนี้

 1)	 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ประกอบด้วย

   •	 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 (Data	 

Governance	Steering	Committee)	เป็นผู้มีอ�ำนำจสูงสุดในกำรขับเคลื่อน

ให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบในธรรมำภิบำล	

สนับสนุน	 และระดมทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนใหญ่คณะกรรมกำรจะ

เป็นผู้บริหำรระดับสูงของแต่ละหน่วยงำนมำด�ำเนินงำนร่วมกัน	
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   •	 คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลข้อมลู	(Data	Governance	Council)	

เป็นกลุม่บคุคลท่ีรเิริม่	และยกระดบักำรบรหิำรจัดกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐ

ภำยในหน่วยงำน	ซึ่งคณะกรรมกำรจะเป็นผู้บริหำรจำกฝ่ำยงำนต่ำง	ๆ 	ทั้งจำก

ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศรวมไปถงึระดับหวัหน้ำงำน	ท�ำหน้ำท่ี

จัดท�ำและตัดสินใจในเชิงนโยบำย

   •	 ส�ำนักงำนธรรมำภิบำลข้อมูล	 (Data	 Governance	 Office)	 

มีหน้ำที่ในกำรนิยำมข้อมูลและมำตรฐำนข้อมูลในภำพรวมของท้ังหน่วยงำน	

โดยกำรประสำนงำนกบับรกิรข้อมลู	(Data	Stewards)	บริกรข้อมลูด้ำนเทคนคิ	

(Technical	Data	Stewards)	และเจ้ำของข้อมูล	(Data	Owner)

   •	 ทีมบริกรข้อมูล	(Data	Steward	Team)	กลุ่มบุคคลที่มุ่งเน้นกำร

ด�ำเนินงำน	 และก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรตำมองค์ประกอบของ

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงน้อยหนึ่งองค์ประกอบ	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประกอบไปด้วย	 บริกรข้อมูล	 (Data	 Stewards)	 บริกรข้อมูลด้ำนเทคนิค	

(Technical	Data	Stewards)	และนักวิเครำะห์ข้อมูล	(Data	Analyst)

   •	 คณะกรรมกำรธรรมำภบิำลข้อมลูภำยในหน่วยงำน	(Local	Data	

Governance	 Committee)	 ในหน่วยงำนขนำดใหญ่อำจมีส่วนงำนที่ดูแล 

เกี่ยวกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐโดยเฉพำะท่ีอยู ่ภำยใต้กำรท�ำงำนขอ 

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลข้อมูล

 2)	 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 เริ่มตั้งแต่การวางแผนไป

จนถึงการด�าเนินธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง	มีรำยละเอียดดังนี้	

   •	 กำรวำงแผนธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั	โดยกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	

หลักกำร	นโยบำย	กลยุทธ์	และประเด็นปัญหำในธรรมำภิบำล	มีกำรประเมิน

ควำมพร้อมของหน่วยงำน	เตรยีมกำรส�ำหรบักำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง	และ

ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย	และระยะเวลำที่ก�ำหนด	
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   • ด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลให้เป็นไปตำมธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั 

เช่น	กำรก�ำหนดมำตรฐำนข้อมูล

   •	 ด�ำเนินกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในหน่วยงำนให้สอดคล้อง

กับแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้
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	 ในส่วนน้ีกล่ำวถึงกรณีศึกษำธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของหน่วยงำน 

ต่ำงประเทศ	 ซึ่งเป็นกำรประยุกต์ใช้แนวคิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยมี	

รำยละเอียดดังนี้

 กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
	 ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงำนกลำงในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 เพื่อ

ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรจัดเก็บ	 กำรใช้	 กำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน	 และ

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นภำยในประเทศออสเตรเลีย	 อย่ำงไรก็ตำม

หน่วยงำนภำครฐับำงส่วนมกีำรก�ำหนดธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัของหน่วยงำนเอง 

เช่น	Workplace	Gender	Equality	Agency	และ	Australian	Institute	

of	Health	and	Welfare	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

 1)	 หน่วยงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

	 	 	 ประเทศออสเตรเลียมีกำรจัดตั้ง	 Data	 Governance	 Australia	

(DGA)	 เพ่ือธรรมำภิบำลข้อมูล	 และสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	

(ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน)	ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ผิดข้อกฎหมำย	ซึ่ง

จะท�ำให้กำรด�ำเนินกำรของภำครัฐและภำคเอกชนที่ใช้ข้อมูลเป็นไปได้ด้วยด	ี

DGA	 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.2559	 โดยคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ

เกี่ยวกับข้อมูลจำกหลำกหลำยองค์กร	 ได้แก่	 มหำวิทยำลัย	 หน่วยงำนภำครัฐ	

และหน่วยงำนเอกชน	

	 	 	 เป้ำหมำยของ	 DGA	 คือกำรสร้ำงมำตรฐำนในกระบวนกำรเก็บ	 

กำรใช้	และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นภำยในประเทศออสเตรเลีย	 โดย

ท�ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐและกำรเชื่อมโยงข้อมูล

ภาคผนวก ช
กรณีศึกษาธรรมาภิบาลข้อมูลจากต่างประเทศ
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ระหว่ำงหน่วยงำนกับผู้ที่เป็นสมำชิก	 ซึ่งหน่วยงำนที่เป็นสมำชิกจะได้รับกำร

อบรมเรื่องต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 ไม่ว่ำจะเป็นข้อ

ก�ำหนดในธรรมำภบิำล	กำรแลกเปลีย่นข้อมลูโดยไม่ขัดกบัข้อก�ำหนด	กฎหมำย	

หรือนโยบำยที่ถูกก�ำหนดโดยรัฐบำลกลำงออสเตรเลีย	 นอกจำกนี้ยังมีกำรให้

บรกิำรข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัสมำชิก	โดยเฉพำะเรือ่งเกีย่วกับแนวโน้มธรรมำภิบำลข้อมลู

จำกต่ำงประเทศอีกด้วย	โดยประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับมี	7	ข้อ	ดังนี้

   •	 กำรสนบัสนนุจำกรฐับำล	โดยหน่วยงำนทีเ่ป็นสมำชกิจะได้รับกำร

ดแูลในเร่ืองทีส่�ำคญั	เก่ียวกบัข้อมูล	ได้แก่	ควำมเป็นส่วนบคุคล	ควำมปลอดภยั

จำกจู่โจมทำงอินเทอร์เน็ต	กำรควบคุมและดูแลข้อมูล	กำรใช้	และควำมเสี่ยง

ในกำรใช้งำนข้อมูล	

   •	 มำตรฐำนและคู่มือกำรใช้งำน	 มีกำรจัดท�ำคู่มือและมำตรฐำนให้

ศกึษำเพือ่ท�ำให้สมำชกิสำมำรถด�ำเนนิกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลูได้เป็นอย่ำงดี

   •	 เครือ่งหมำยควำมไว้วำงใจของ	DGA	โดยสมำชกิจะได้รับกำรดูแล

จนกระทั่งได้ตำมมำตรฐำนของ	DGA	ซึ่งกำรมีมำตรฐำน	DGA	จะท�ำให้สมำชิก

เป็นที่ยอมรับจำกสมำชิกอื่น	ๆ	ท�ำให้กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น	ๆ	ที่

มีมำตรฐำนเดียวกันเป็นไปได้ด้วยดี

   •	 มำตรฐำนของธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั	มำตรฐำนของ	DGA	เป็น

ที่ยอมรับจำกมหำวิทยำลัยในเรื่องธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

   •	 หลักสูตร	 มีกำรก�ำหนดหลักสูตรกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 ที่จะช่วยให้

สมำชกิมคีวำมเข้ำใจในธรรมำภบิำลรวมถงึหลกัปฏบิตัใินธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั

   • กจิกรรม	มกีจิกรรมส่งเสริมควำมเข้ำใจในเรือ่งธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐั

ให้กับสมำชิกสำมำรถเข้ำร่วมได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

   •	 งำนวจิยัและบทควำม	สมำชกิสำมำรถอ่ำนบทควำมและงำนวจิยั

ที่วิเครำะห์ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 รวมถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ 

ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของโลกด้วย
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	 	 	 อย่ำงไรกต็ำมพนัธกจิของหน่วยงำนกลำงเน้นในกำรแลกเปล่ียนข้อมลู

เป็นหลกั	แต่ไม่ได้เน้นในเรือ่งของโครงสร้ำงธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐทีช่ดัเจน	

ทั้งน้ีโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงำน	 ซ่ึงได้

อธิบำยไว้ในหัวข้อ	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของ	Workplace	 Gender	 

Equality	Agency	และ	Australian	Institute	of	Health	and	Welfare

 2)	 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน	Workplace	 Gender	

Equality	Agency	(WGEA)

	 	 	 WGEA	 มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและปรับปรุงควำมเสมอภำคกันทำง

เพศในสถำนที่ท�ำงำนในประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งได้ด�ำเนินงำนเรื่องควำมเสมอ

ภำคกันทำงเพศในสถำนที่ท�ำงำน	โดยกำรร่วมมือกับนำยจ้ำงเพื่อให้ค�ำปรึกษำ	

แนะน�ำช่วยเหลือนำยจ้ำงเรื่องควำมเสมอภำคทำงเพศ	 เป้ำหมำยในกำรสร้ำง

กรอบธรรมำภิบำลของหน่วยงำนนี	้คอื	กำรให้หน่วยงำนมนีโยบำยและขัน้ตอน

กำรจดักำรข้อมูลทีด่ทีีส่ดุในกำรปฏบัิตงิำน	สนบัสนนุให้เกดิกำรจดักำรข้อมลูที่

มีประสิทธิภำพและกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน	 โดยมีธรรมำภิบำล

เพื่อควบคุมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตลอดท้ังระบบบริหำรและกระบวนกำร

จัดกำรข้อมูลหรือวงจรชีวิตข้อมูล	 ได้แก่	 กำรวำงแผน	 กำรเก็บข้อมูล	 

กำรวิเครำะห์	 และกำรเปิดเผย	 ท้ังนี้แนวคิดของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ 

ของหน่วยงำนได้ร่ำงแบบศึกษำมำจำกกรอบธรรมำภิบำลของ	 DGI	 และ 

กรอบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของ	DAMA	International	

	 	 	 กรอบธรรมำภิบำลของหน่วยงำนประกอบด้วย	3	ส่วนส�ำคัญ	ได้แก่

   •	 บุคลำกร	 มีกำรก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน	

ประกอบด้วย	ของบริกรข้อมูล	(Data	Stewards)	และบริกรข้อมูลด้ำนเทคนิค	

(Technical	Data	Stewards)	รวมไปถึงบุคลำกรอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
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   •	 ธรรมำภิบำลและกำรปกครอง	 มีสำระส�ำคัญคือกลยุทธ์และเป้ำ

หมำยทำงธุรกิจของหน่วยงำนตลอดจนขอบเขตกำรท�ำงำน	 นอกจำกนี้ยังได้

ก�ำหนดกิจกรรมกำรจัดกำรและกำรสนับสนุนทรัพยำกรของหน่วยงำนด้วย

   •	 ระบบกำรด�ำเนินกำร	 ประกอบด้วย	 นโยบำย	 ขั้นตอนควำม

ปลอดภัย	อุปกรณ์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	แอปพลิเคชัน	และเครื่องมือต่ำง	ๆ	

ทีส่นับสนนุกำรจดักำรข้อมลูท่ีมีประสทิธภิำพ	รวมไปถงึมำตรฐำนในกำรด�ำเนนิ

งำนเพื่อท�ำให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 โดยมีกลุ่มบุคลำกรจ�ำนวนหนึ่ง 

ท�ำหน้ำทีส่ร้ำงมำตรฐำน	และด�ำเนินงำนเกีย่วกบัมำตรฐำนของข้อมลู	นอกจำกนี ้

บุคลำกรกลุ่มน้ีต้องมีกำรวัดมำตรฐำนของข้อมูลในปีที่ผ่ำนมำ	 และต้องมีกำร

ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรข้อมูลของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอีกด้วย

 3)	 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน	Australian	Institute	

of	Health	and	Welfare	(AIHW)

	 	 	 AIHW	 เป็นหน่วยงำนที่ให้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเกี่ยวกับสุขภำพและ

สวสัดกิำรของออสเตรเลยี	นอกจำกนีย้งัสนบัสนนุกำรพฒันำนโยบำย	โครงกำร

ด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำรของประเทศออสเตรเลีย

   •	 ภำพรวมของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของ	AIHW	ได้แก่

   •	 ค�ำอธิบำยของแนวคิดหลักในกำรจัดกำรข้อมูล

   •	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลของ	AIHW

   •	 โครงสร้ำงและบทบำทของกำรจัดกำรข้อมูล

   •	 ภำพรวมของนโยบำยข้ันตอนและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัข้อมลู	AIHW

   •	 ระบบและเครื่องมือที่สนับสนุนกำรจัดกำรข้อมูล

   •	 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	

   •	 แนวคิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 ได้แก่	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล	
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ธรรมำภบิำลและจดักำรข้อมลู	กำรลงทะเบียนข้อมลู	มำตรฐำนเมทำดำตำ	คูม่อื

เกี่ยวกับนโยบำย	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรในกำรด�ำเนินกำร	และเครื่องมือที่จะ

ใช้ในกำรท�ำงำน

   ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ	AIHW	มีรำยละเอียด	ดังนี้

   •	 กฎหมำย	 นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	 

มีกำรระบุถึงกฎหมำยภำยนอกหน่วยงำนที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน 

ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐัของ	AIHW	นอกจำกน้ียงัระบถุงึนโยบำยกำรใช้ข้อมลู

ของหน่วยงำน	

   •	 โครงสร้ำงและบทบำทของ	 AIHW	 ในกำรจัดกำรข้อมูล	 มีกำร

ก�ำหนดบทบำททีช่ดัเจนภำยในหน่วยงำน	ตัง้แต่	บอร์ดบริหำร	ไปจนถงึบคุลำกร

ที่ท�ำงำนกับข้อมูลโดยตรง	รวมไปถึงผู้ตรวจสอบข้อมูล	

   •	 นโยบำยข้อมูลและข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน	 ระบุถึงกำรด�ำเนิน

งำนเกี่ยวกับข้อมูลภำยใน	AIHW	นอกจำกนี้ยังได้ระบุถึง	 Data	 Linkage	 ซึ่ง

ระบุถึงกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน	 ว่ำต้องมีมำตรฐำนตำมที่หน่วย

งำนกลำงก�ำหนด	

   •	 ระบบ	AIHW	และเครื่องมือเพื่อสนับสนุน	ระบุถึงมำตรฐำนและ

เครื่องมือในธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	

	 	 	 โดยสรุปแล้ว	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของประเทศออสเตรเลีย 

เป็นส่วนส�ำคญัให้เป็นประเทศทีต่ดิอนัดบั	1	ใน	3	ของ	Global	E-Government	Index 

ทัง้นีห้ลำยหน่วยงำนในประเทศออสเตรเลยีมกีำรเปิดเผยธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั

สูส่ำธำรณะ	ซึง่สำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดธรรมำภบิำลข้อมลูภำครัฐ

ของประเทศไทย
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 กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้
	 ในกำรพฒันำข้อมลูขนำดใหญ่	ส�ำหรับระบบกำรให้บรกิำรบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ

แห่งชำติของประเทศเกำหลใีต้	(National	Pension	Service	of	South	Korea)	

(Kim,	H.	Y.,	&	Cho,	J.	S.,	2017)	ได้ก�ำหนดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ	โดยมี	

4	องค์ประกอบ	ดังนี้

 1)	 วัตถุประสงค์	(Objective)

	 	 	 ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐขนำดใหญ่มีควำมต้องกำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำ

ทำงธุรกิจแบบใหม่	 ซึ่งจะช่วยให้บริกำรของข้อมูลขนำดใหญ่สำมำรถบรรลุ 

เป้ำหมำย

 2)	 ยุทธศาสตร์	(Strategy)

   •	 กำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล	(Personal	Information	Protec-

tion)	ได้แก่	นยิำมระดบัของกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลและก�ำหนดอปุกรณ์

ส�ำหรับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   •	 ระดับคุณภำพข้อมูล	(Data	Quality	Level)	ได้แก่	ควำมพร้อม

ใช้ของผลกำรวิเครำะห์ที่ได้รับจำกข้อมูลขนำดใหญ่	 ควำมเชื่อมั่นในผลกำร

วิเครำะห์	 ข้อมูลขนำดใหญ่มีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์

หรือสิ่งที่ต้องกำรท�ำนำย	และควำมสำมำรถในกำรผลักดันผลกำรวิเครำะห์ถูก

น�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง

   •	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมรับผิดชอบ	(Data	Disclosure	and	

Responsibility)	ได้แก่	กำรก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำของข้อมูล	

กำรก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วข้องในกำรบรหิำรจดักำรข้อมลู	

และกำรก�ำหนดขอบเขตของกำรเปิดเผยข้อมูล
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 3)	 ส่วนประกอบ	(Component)

   •	 โครงสร้ำงของกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูขนำดใหญ่	(Organization)	

บุคคลท่ีอยู่ภำยในโครงสร้ำงนี้มีบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร

จัดกำรข้อมูล	 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย	 และกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพข้อมูล

   •	 กำรจัดท�ำมำตรฐำนและแนวปฏิบัติ	 (Standardization	 and	

Guideline)	เช่น	แนวปฏิบัตใินกำรก�ำหนดโครงสร้ำงข้อมลูและวธิกีำรประมวล

ผลข้อมูล

   •	 นโยบำยข้อมูลและกระบวนกำรเกี่ยวกับข้อมูล	 (Policy	 and	

Process)	 เช่น	 กำรควบคุมดูแลและกำรวัดประสิทธิภำพจำกกำรด�ำเนินงำน

เกี่ยวกับข้อมูล

 4)	 โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโนยสีารสนเทศ	(IT	Infrastructure) 

	 	 	 โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศส�ำหรบัข้อมลูขนำดใหญ่

ต้องกำรทรัพยำกรด้ำนกำรค�ำนวณ	(ซีพียู	แรม)	และอุปกรณ์แบบใหม่	ในกำร

ลงทนุด้ำนทรพัยำกรและอปุกรณ์ต้องมคีวำมเหมำะสมกับระดบักำรบรกิำรและ

กำรบ�ำรุงรักษำที่ได้รับ	นอกจำกนี้ต้องมีกำรควบคุมและตรวจควำมสอดคล้อง

กันระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	 (ตั้งแต่	 กำรรวบรวมข้อมูล	 กำรประมวลผลข้อมูล	

กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 และกำรน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์)	 กับนโยบำยข้อมูลที่

ก�ำหนดไว้
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 กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร
 สหรำชอำณำจกัรมปีระเทศและหน่วยงำนทีไ่ด้ด�ำเนินกำรธรรมำภบิำลข้อมลู

และบริหำรจัดกำรข้อมูลดังนี้

 1)	 Scottish	Government’s	Data	Linkage	มีกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือเพื่อ

ประโยชน์ในกำรบริกำรสำธำรณะในด้ำน	

   •	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ

   •	 กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ

   •	 กำรเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปแก่สำธำรณชน

   •	 วิเครำะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่	ๆ	(Data	Innovation)

 2)	 British	 Academy	 เน้นธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของผู้มีส่วน 

ได้เสียกับข้อมูล	เพื่อ

   •	 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	

   •	 กำรจัดกำรเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

   •	 กำรก�ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง

   •	 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้

	 	 	 จำกผลกำรศึกษำแนวคิดและกรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศสรุปได้ว่ำ

ธรรมำภิบำลข้อมลูภำครฐัเป็นหนึง่ในองค์ประกอบหลักของกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยง	 ท้ังด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล	 รักษำ

ควำมเป็นส่วนบุคคล	 หรือปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพ	

สำมำรถเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยน	และเปิดเผยข้อมูลได้
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