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(EXECUTIVE SUMMARY)
ข้อมู ลจัดเป็นทรัพย์สินที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จึ งได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ ข้ อ มู ล มาใช้ ส นั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปั จจุ บันหน่วยงานภาครัฐ
ยังประสบกับปั ญหาและอุ ปสรรคในการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมู ล ซึ่ งเป็นประเด็นปั ญหาเชิ งนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ�้ ำซ้อน
ของข้อมู ล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ล (เช่ น การรักษาความลับ การเข้าถึง
ข้อมู ล การรักษาความเป็นส่วนบุ คคล) คุณภาพของข้อมู ล (เช่ น ความถูกต้อง
ความครบถ้วน ความเป็นปั จจุ บัน) การเปิ ดเผยข้อมู ล (เช่ น หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมู ลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมู ล กระบวนการขอใช้ข้อมู ลซับซ้อนและใช้เวลานาน
ข้อมู ลไม่อยู ่ในรู ปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการน�ำข้อมู ลไปใช้ประโยชน์
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ประเด็ น ปั ญหาและอุ ปสรรคเหล่ า นี้ อ าจเป็ น ผลมาจาก
การบริหารจัดการข้อมู ลที่ ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น
จึ ง จ� ำ เป็น ต้ อ งให้ ห น่ ว ยงานมี ม าตรการและแนวปฏิ บั ติ ใ นธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
และบริหารจัดการข้อมู ลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมู ลและการบริหารจัดการข้อมู ล
(Data Governance) พบว่า ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) กล่าวคือ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เป็นกลไกในการก�ำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมู ล
เพื่อให้หน่วยงานได้ด�ำเนินการบริหารจัดการข้อมู ลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ได้ก�ำหนดไว้ ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐที่ดีก่อให้เกิดการบริหาร
จัดการข้อมู ลที่ดี ส่งผลให้ข้อมู ลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการด�ำเนินงาน

เพื่อให้การได้มาและการน�ำไปใช้ขอ้ มูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปั จจุ บัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุ คคล และสามารถเชื่ อมโยงกันได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมั่ น คงปลอดภั ยได้ จ ริ ง ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
(Data Governance for Government) ในเอกสารฉบับนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้น
เพื่อก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียในการบริหาร
จัดการข้อมู ล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ
กฎเกณฑ์ ห รื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานกั บ ข้ อ มู ล บทบาทและ
ความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมู ล
ภาครัฐ และการวัดการด�ำเนินการและความส�ำเร็จของธรรมาภิบาล กล่าวคือ
บุ คคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลจะมีหน้าที่ในการก�ำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์
และนโยบายข้อมู ลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาล เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ล ตัง้ แต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล
การใช้ การเผยแพร่ จนถึ ง การท� ำ ลาย โดยกฎเกณฑ์ แ ละนโยบายข้ อ มู ล
ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน
การวัดผลการด�ำเนินการช่ วยให้เห็นระดับการด�ำเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ซึ่ งส่งผลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินการหรือคุณภาพของข้อมู ล
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วน
ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน และหน่ ว ยงานของรั ฐ รู ป แบบใหม่
น� ำไปปรั บใช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อให้ ส ามารถ
ปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

บทที่ 1
บทน�ำ

(INTRODUCTION)
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1.1 ความเป็นมา
ข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ส�ำคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานเพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบนั นัน้ ยังมีอปุ สรรคในด้านต่าง ๆ ทัง้ ในด้านการ
จัดเก็บข้อมูล (เช่น ข้อมูลเดียวกันแต่จดั เก็บกระจายไปในหลายระบบ หลายส่วนงาน
หลายรูปแบบ) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต
ให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูล
ไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น
การรักษาความลับ การเข้าถึงความเป็นส่วนบุคคล) และด้านคุณภาพของข้อมูล
(เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความต้องกัน ความเป็นปัจจุบนั ตรงตามความต้องการ
ใช้งาน ความพร้อมใช้)
สาเหตุของปัญหานั้นมาจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล
(สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล น�ำไปใช้ เปิดเผย และท�ำลาย) ขาดการบูรณาการข้อมูล
อุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ รวมถึงการบริหารจัดการทีไ่ ม่ครอบคลุมประเภท
ของข้อมูล นั่นคือ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) กึ่งโครงสร้าง (เช่น
Extensible Markup Language - XML) ไม่มีโครงสร้าง (เช่น เสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว)
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ดังนั้นเพื่อให้การน�ำข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และ
มีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัย ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance
for Government) ทีเ่ อือ้ ให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถน�ำไปใช้ธรรมาภิบาล
และบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
การจัดท�ำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น� ำ ไปผลั ก ดั น และด� ำ เนิ น การในธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ รวมถึ ง
ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
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1.3 หน่วยงานภาครัฐที่น�ำไปใช้
ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ นี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
และการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 ประเภท คือ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
ดังนี้
1)		 ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการให้บริการสาธารณะ
ทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทัว่ ไปและไม่มุ่งก�ำไร
และมีความสัมพันธ์กับรัฐ
2) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะ
ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้
ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์ แต่สามารถรับเงิน
งบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วนในบางกรณี
3) องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบบริการสาธารณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก�ำไร เป็นนิติบุคคล
และมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอ�ำนาจบริหารจัดการ
4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หมายถึง
			•		 องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative
Organization) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรู ป แบบใหม่ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ กรรมของรั ฐ
ตามนโยบายส�ำคัญทีต่ อ้ งการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
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			• กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ
หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
เนือ่ งจากต้องการอ�ำนาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชน
หรือประชาชน ในการสมทบเงินเข้ากองทุน
ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงาน
และการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ได้ ก� ำ หนดหน่ ว ยงานของรั ฐ
หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล (ครอบคลุมเพียงหน่วยงานของศาล
ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี) องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์การอัยการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ

1.4 ขอบเขตของเนือ้ หาภายในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ขอบเขตของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย
บทที่ 2 อธิบายถึงแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย นิยามของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ความหมายและประเภทข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับการบริหารจัดการข้อมูล
บทที่ 3 กล่าวถึงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย โครงสร้างของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สภาพแวดล้อม
ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การนิยามข้อมูล กฎเกณฑ์ขอ้ มูล และการวัดการด�ำเนินการ
และความส�ำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
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บทที่ 2
แนวคิดธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

(DATA GOVERNANCE

FOR GOVERNMENT CONCEPT)
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2.1 นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

(Data Governance for Government Definition)

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ได้
มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ค�ำนิยามไว้ ดังนี้
“กิจกรรมที่ประกอบด้วยการก�ำหนดอ�ำนาจการควบคุม
และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูล โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้
เป็นหนึ่งในทรัพย์สินของหน่วยงาน”
(Askham, N., 2016)

“ระบบที่ก�ำหนดถึงอ�ำนาจการตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับ ซึ่งแบบแผนดังกล่าวต้องสามารถอธิบายได้
ว่า ใครมีบทบาทในการท�ำอะไรกับข้อมูลชุดไหน เมื่อไร
ใช้หลักการและวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล”
(Thomas, 2009)

“การก�ำหนดสิทธิและการควบคุม
(การวางแผน การตรวจสอบ และการบังคับ)
ในการบริหารจัดการข้อมูล”
(Henderson et al., 2017)
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“การจัดการข้อมูล จากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ท�ำให้หน่วยงานตระหนักถึงการจัดท�ำมาตรฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
และการบูรณาการข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ
ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการด�ำเนินงานของหน่วยงาน นโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ”
(Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า  ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance for Government) คือ “การก�ำหนดสิทธิในการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดท�ำ การใช้งาน
และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่ก�ำหนดบทบาท นโยบาย
และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้”
ในมุมมองของภาครัฐ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for
Government) หมายถึง “การก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ให้ ก ารได้ ม า
และการน�ำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชือ่ มโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มั่ น คงปลอดภั ย โดยใช้ ข ้ อ มู ล เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ เช่ น
การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการ
แผ่นดิน การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสร้างและผลัก
ดันธุรกิจทีเ่ กิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล” ทัง้ นี้ Intra-governmental Group
on Geographic Information (IGGI, 2005) ให้องค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดี ประกอบไปด้วย
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1) มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล โดยมี
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล
ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลและการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล
2) มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ
ข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การประเมินธุรกิจ
การก�ำหนดประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของชุดข้อมูล
มีการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การเก็บข้อมูลและการท�ำลายข้อมูล
3) มีนโยบายการใช้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน โดยก�ำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์
ของข้อมูลส�ำหรับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
4) มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยก�ำหนดวิธีการ
ที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง
หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชดั เจน เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีทชี่ ดุ ข้อมูล
หรือฐานข้อมูลบางแหล่งอาจจะมีผดู้ แู ล ผูใ้ ช้งาน หรือเจ้าของข้อมูล
หลายคนหรือหลายหน่วยงาน
5) ข้อมูลมีเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะช่วยให้ผใู้ ช้งานเข้าใจว่าข้อมูล
ชุดนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถน�ำไปใช้งานอย่างไร
และมีข้อจ�ำกัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตาที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน
6) ข้อมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล
ให้มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

ดังนั้น สรุปได้ว่า
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายความว่า การก�ำหนดสิทธิ
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยใน
การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขัน้ ตอน เพื่อให้การได้มา
และการน�ำข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นปั จจุ บัน รักษาความเป็ นส่วนบุ คคล และ
สามารถเชื่ อมโยงแลกเปลี่ยน และบู รณาการระหว่างกันได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมั่ น คงปลอดภั ย โดยใช้ ข้ อ มู ล
เป็นหลักในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ

2.2 ข้อมูล
(Data)

ข้อมูล คือ “ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการอธิบายเหตุผล
การสนทนา หรือการค�ำนวณ” (Australian Institute of Health and
Welfare, 2014) ข้อมูลจัดเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่
รวมถึงบุคลากร
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ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีควำมส�ำคัญเช่นเดียวกับทรัพย์สิน
ประเภทอืน่ ดังนัน้ หน่วยงำนจึงจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
และคุณภำพของข้อมูล เช่น กำรรักษำควำมลับของข้อมูล (Confidentiality)
กำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนข้อมูลได้ (Loss of
Availability) กำรรักษำควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) กำรท�ำให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Timeliness) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกำรตัดสินใจ
ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2.2.1 ประเภทข้อมูล (Types of Data)
ข้อมูลถูกจัดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง

ข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

รู ปที่ 1 ประเภทของข้อมู ล
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1) ข้อมูลทีม่ โี ครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลทีม่ กี ารนิยาม
โครงสร้ า งของข้ อ มู ล ไว้ โดยนิ ย ามความหมายและคุ ณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะ
ฟิลด์ข้อมูล โครงสร้างมีชั้นเดียวท�ำให้ง่ายต่อการค้นหา  เช่น ตารางข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Comma-Separated Values – CSV ดังแสดงในตารางที่ 1
2) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มี
การนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ แต่โครงสร้างเป็นแบบล�ำดับขั้น (Hierarchy)
เช่น Extensible Markup Language - XML JavaScript Object Notation - JSON
3) ข้อมูลทีไ่ ม่มโี ครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลทีไ่ ม่ได้
มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ
เสียง วีดิทัศน์
2.2.2 ชุดข้อมูล (Datasets)
ชุดข้อมูล คือ “ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ โดยปกติอยู่ในรูปแบบของ
ตารางข้อมูล” (Askham et al., 2013) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้มาจาก
หลายแหล่ง และน�ำข้อมูลมาจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล
ทีก่ ำ� หนดไว้ ดังตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างชุดข้อมูลพนักงานในรูปแบบตารางข้อมูล
หรือข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) มีทั้งหมด 3 แถว 5 ฟิลด์
(Data Field/Element/Attribute) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างชุดข้อมูลพนักงาน

ชื่อ
วิชัย
พิเชษฐ์
วิมลมาส

นามสกุล
ใจดี
วิเศษศิลป์
วงศ์สกุล

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
26
28
25

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2.2.3 ฐานข้อมูล (Database)
ฐานข้อมูล คือ “กลุ่มข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมเข้าไว้
ด้วยกัน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน” (Malinowski, E. & Zimanyi,
E., 2009) หรือกล่าวได้วา 
่ แต่ละฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชุดข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กันดังแสดงในรูปที่ 2

Database 1

Database 2

Dataset 1

Dataset 1

Dataset 2

Dataset 2

Dataset n

Dataset n

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมู ลกับชุ ดข้อมู ล
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2.3 การบริหารจัดการข้อมูล
(Data Management)

การบริหารจัดการข้อมูล คือ “ค�ำจ�ำกัดความทีอ่ ธิบายถึงกระบวนการ
ทีใ่ ช้ในการวางแผน (Plan) ระบุ (Specify) เปิดใช้งาน (Enable) สร้าง (Create)
รับ (Acquire) ดูแลรักษา (Maintain) ใช้ (Use) จัดเก็บถาวร (Archive)
ดึงข้อมูล (Retrieve) ควบคุม (Control) และท�ำลายข้อมูล (Purge)”
(Cupola et al., 2014)
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานต้องตระหนักว่าข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า 
่ และจากการเกิดขึน้
ของข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมหาศาล ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทีร่ วบรวมมาโดยอัตโนมัตจิ าก
ระบบหรืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบ
กับผู้ใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลหรือใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างแม่นย�ำ จึงต้องได้รบั การบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เช่น
1) เพือ่ การจัดเก็บ น�ำมาใช้งาน และประมวลผลข้อมูลตามทีห่ น่วยงาน
ต้องการ
2) เพื่ อ ควบคุ ม ตรวจสอบ และป้ อ งกั น โดยใช้ ก ระบวนการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและความปลอดภัยของข้อมูล
3) เพื่อจัดหมวดหมู่ และก�ำหนดมาตรฐานของข้อมูล โดยใช้การ
จ�ำแนกข้อมูล และก�ำหนดกรอบการท�ำงานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
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4) เพือ่ ให้สามารถน�ำข้อมูลกลับมาใช้ได้ในภายหลัง โดยก�ำหนดข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพือ่ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั และมีความถูกต้องสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
6) เพื่อการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ
รวมถึงจากเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือความบกพร่อง
ภายในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลนั้น มีองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
ตลอดทั้งระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล
ดังรูปที่ 3
การจ�ำลอง
สถาปั ตยกรรม และการออกแบบข้อมู ล
ข้อมู ล

การจัดเก็บ
และการด�ำเนินการกับข้อมู ล
การบู รณาการ
และความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
การบริหารจัดการ
เอกสารและเนื้อหา
ข้อมู ลหลักและข้อมู ลอ้างอิง
คลังข้อมู ล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์

ค�ำอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจิทัล
หรือ เมทาดาตา
คุณภาพของข้อมู ล
ความมั่นคงปลอดภัย
และการรักษาความเป็นส่วนบุ คคลของข้อมู ล

รู ปที่ 3 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมู ล
หรือวงจรชี วิตของข้อมู ล และองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมู ล
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2.3.1 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชี วติ ของข้อมูล
(Data Life Cycle)
ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล
คือ “ล�ำดับขัน้ ตอนของข้อมูลตัง้ แต่เริม่ สร้างข้อมูลไปจนถึงการท�ำลายข้อมูล”
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) กระบวนการสร้างข้อมูล (Create) เป็นการสร้างข้อมูลขึน้ มาใหม่
โดยวิ ธี ก ารบั น ทึ ก เข้ า ไปด้ ว ยบุ ค คลหรื อ บั น ทึ ก อั ต โนมั ติ ด ้ ว ยอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) รวมถึงการซื้อข้อมูล
หรือการรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เพื่อน�ำมาจัดเก็บในภายหลัง
2) กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Store) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่
เกิดจากกระบวนการสร้าง หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นกับหน่วยงานอืน่
เพื่อให้มีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สูญหาย หรือถูกท�ำลาย และให้ผู้ใช้งาน
สามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่า
จะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล (File) หรือระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database
Management System - DBMS)
3)		 กระบวนการใช้ขอ้ มูล (Use) เป็นการน�ำข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมาประมวลผล
เช่น การถ่ายโอนข้อมูล การเปลีย่ นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การจั ด ท� ำ รายงาน เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานให้ เ กิ ดประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงการส�ำรอง (Backup) ข้อมูล โดยการคัดลอกข้อมูลที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อท�ำส�ำเนา เช่น ใช้โปรแกรมในการส�ำรองข้อมูล เป็นการ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย
ซึง่ สามารถน�ำข้อมูลทีส่ ำ� รองไว้ในสือ่ บันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ทนั ที โดยการ
กู้คืน (Restore)
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4) กระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูล (Publish) เป็นการแชร์ขอ้ มูล (Sharing)
การกระจายข้อมูล (Dissemination) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Exchange) และการก�ำหนดเงื่อนไข
ในการน�ำข้อมูลไปใช้ (Condition)
5) กระบวนการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) เป็นการคัดลอก
เอาข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อท�ำส�ำเนาส�ำหรับ
การเก็บรักษา โดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีการลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขอีก และสามารถ
น�ำกลับไปใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ
6) กระบวนการท�ำลายข้อมูล (Destroy) เป็นการท�ำลายข้อมูล
ซึ่งปกติจะเป็นการท�ำลายข้อมูลที่มีการจัดเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานหรือ
เกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนด
2.3.2 องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management
Component)
จากการศึกษาแนวคิดของ DAMA International (Henderson et al.,
2017) ในการบริหารจัดการข้อมูล ได้ก�ำหนดองค์ประกอบในการบริหาร
จัดการข้อมูล ดังนี้
2.3.2.1 สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
กลุ ่ ม ของข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มี ใ นหน่ ว ยงาน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กั บ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กั บ แอปพลิ เ คชั น
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สถาปั ต ยกรรมเทคโนโลยี ข ้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมการบู ร ณาการข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมเมทาดาตา  เป็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ
แบบจ�ำลองข้อมูลทีม่ องเห็นภาพรวม ความเชือ่ มโยง และการไหลของข้อมูลใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งหมดของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานต้นน�้ำ กลางน�้ำ หรือ
ปลายน�้ำ สามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก�ำหนดความต้องการ
ส�ำหรับอนาคต เพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจและเห็นเป็นภาพเดียวกัน
ดังนั้น จึงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการวางแผนบริหารจัดการข้อมูล
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1. กลุ่มกระบวนการด้านยุ ทธศาสตร์
D1 : นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
D2 : ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
D3 : ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านดิจิทัล
D4 : ตัวชี้วัด ด้านธุรกิจ
D5 : ตัวชี้วัด ด้านดิจิทัล

2. กลุ่มกระบวนการออกแบบและพัฒนา
D11 :
D12 :
D13 :
D14 :
D15 :
D16 :

ข้อมูลวิจัยผลิตภัณฑ์์/บริการ
ข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบ
ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อมูลการพัฒนาและการใช้งานผลิตภัณฑ์

3. กลุ่มกระบวนการให้บริการ
D22 :
D23 :
D24 :
D25 :

ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลบริหารโครงการขาย
ข้อมูลการขาย
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

4. กลุ่มกระบวนการสนับสนุน
D29 :
D30 :
D31 :
D32 :
D33 :
D34 :
D35 :
D36 :

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลพัสดุ
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานส�ำนักงาน
ข้อมูลงานสารบรรณ
ข้อมูลทางบัญชี
ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการ

5. กลุ่มกระบวนการวัดและประเมินผล
D44 :
D45 :
D46 :
D47 :

ข้อมูลความเสี่ยง
ข้อมูลการควบคุมภายใน
ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

D6 : ข้อมูลการตลาด
D7 : ข้อมูลการพัฒนาองค์กร
D8 : ข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร
D9 : ข้อมูลงบประมาณ
D10 : ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ
D17 : ข้อมูลบริหารโครงการพัฒนา
D18 : ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ
D19 : ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
D20 : ข้อมูลการติดตั้ง
D21 : ข้อมูลการประชาสัมพันธ์

D26 : ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และการบ�ำรุงรักษา
D27 : แผนการบริหารความต่อเนื่อง และกู้คืนภัยพิบัติ
D28 : ข้อมูลเหตุการณ์/ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

D37 : กฏระเบียบ ข้อบังคับ
D38 : สัญญา
D39 : ข้อมูลร้องทุกข์
D40 : ทรัพย์สินทางปัญญา
D41 : ข้อมูลการนัดหมายผู้บริหาร
D42 : ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
D43 : ข้อมูลองค์ความรู้

D48 : ข้อมูลความสอดคล้อง กฏระเบียบส�ำนักงาน
กับกฎหมาย
D49 : ความพึงพอใจต่อบริการ
D50 : ผลการประเมินการให้บริการ

รูปที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมู ลกับกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน
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จากรูปที่ 4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ข้อมูลกับกลุม่ กระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงภาพรวมของข้อมูลทัง้ หมดทีม่ กี ารด�ำเนินการในแต่ละ
กลุม่ กระบวนการปฏิบตั งิ าน กอง หรือ ส่วนงานภายในหน่วยงานความสัมพันธ์นี้
สามารถใช้เป็นจุดเริม่ ต้นในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูล ก�ำหนดขอบเขต
ก�ำหนดอัตราก�ำลังคน และจัดสรรงบประมาณส�ำหรับธรรมาภิบาลข้อมูล
และการบริหารจัดการข้อมูล จากตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
กับแอปพลิเคชันในงานบริหารจัดการพัสดุ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าข้อมูลเดียวกันอาจจะ
มีการใช้งานหรือเก็บซ�้ำซ้อนกันในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับแอปพลิเคชันสามารถสนับสนุนการ
บูรณาการข้อมูล (Data Integration) ได้จากการที่ข้อมูลกระจายอยู่ตาม
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูล ดังแสดง
ในรูปที่ 8 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงาน
อัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์
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ข้อมูลพนักงาน





ข้อมูลการรับประกัน

ข้อมูลการซ่อมบ�ำรุง







ระบบจัดการ
ครุภัณฑ์ด้าน IT










ระบบเบิกวัสดุ

ข้อมูลตราสินค้า

ข้อมูลการจ�ำหน่าย

ข้อมูลการโอนคืน

ข้อมูลสถานะพัสดุ

ข้อมูลบาร์โค้ด

ข้อมูลการตรวจสอบพัสดุ

ข้อมูลครุภัณฑ์

D31 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ (PO)

D30 : ข้อมูลพนังาน

D32 : ข้อมูลพัสดุ

ข้อมูล / แอปพลิเคชัน







ระบบแจ้งซ่อม
ระบบรายการ
ครุภัณฑ์


ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร










ระบบบริหาร
การจัดซื้อจัดจ้าง

แอปพลิเคชัน

ตารางที่ 2 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมู ลกับแอปพลิเคชันส�ำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

ระบบครุภัณฑ์
องค์กร


















ระบบพิมพ์รหัส
ครุภัณฑ์




ระบบบัญชีการเงิน






Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

25

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

ตารางที่ 3 สรุ ปการบริหารจัดการสถาปั ตยกรรมข้อมู ล
•
•
•
วิธีด�ำเนินการ
•

สิ่งที่น�ำเข้า

•
•
•
•

เครื่องมือที่ใช้ •

ผลที่ได้รับ

•
•

•
ผู้ที่เกี่ยวข้อง •
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การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมข้อมูล
ท�ำความเข้าใจกับความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน
ประเมินสถานะและข้อก�ำหนดของสถาปัตยกรรมข้อมูลในปัจจุบนั
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงแบบจ�ำลองข้อมูลของหน่วยงาน
สร้างความสอดคล้องของข้อมูลของหน่วยงานกับส่วนงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการธุรกิจ แอปพลิเคชัน
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูล
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
มาตรฐานและเป้าหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือ่ งมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล (Data Modeling Tool) ส�ำหรับ
จัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูลระดับหน่วยงาน
เครือ่ งมือบริหารจัดการแบบจ�ำลอง (Model Management Tool)
ส�ำหรับจัดเก็บแบบจ�ำลองข้อมูลและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของแบบจ�ำลองข้อมูล
แบบจ�ำลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data Model)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กั บ ส่ ว นงาน ข้ อ มู ล กั บ กระบวน
การปฏิบัติงาน และข้อมูลกับแอปพลิเคชัน เป็นต้น
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขอ้ มูล (Data Technology Architecture)
สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
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2.3.2.2 การจ�ำลองและการออกแบบข้อมูล
(Data Modeling and Design)
การจ�ำลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)
เป็นวิธีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงระบุข้อก�ำหนดและ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบจ�ำลองข้อมูลแสดงในรูปแบบของ
ไดอะแกรม (Diagram) ที่มีการออกแบบลักษณะโครงสร้างของข้อมูล เพื่อใช้
ในการสื่อสารภายในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน แบบจ�ำลองข้อมูลจะแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงสร้าง
ของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงความคิด
(Conceptual Data Model) (2) แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data
Model) และ (3) แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model)
ขั้นตอนในการสร้างแบบจ�ำลองและการออกแบบข้อมูล เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ เพือ่ ก�ำหนดเป็นแบบจ�ำลองข้อมูลเชิงความคิด
ของข้อมูลขึน้ มา เป็นขัน้ ตอนของการก�ำหนดเค้าโครงในระดับเบือ้ งต้น สามารถ
มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล แต่ยังไม่สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง เพราะ
เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น หลังจากนั้นท�ำการออกแบบข้อมูลให้มีความชัดเจน
มากขึน้ โดยก�ำหนดเป็นแบบจ�ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ ซึง่ เป็นการให้รายละเอียด
ของข้อมูลที่มากขึ้น (เช่น ฟิลด์ข้อมูล) ขั้นตอนสุดท้ายจึงก�ำหนดแบบจ�ำลอง
ข้อมูลเชิงกายภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง โดยก�ำหนดรายละเอียด
ของข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปแบบของข้อมูล ขนาดของข้อมูล
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ประเภทสินทรัพย์

ประกอบด้วย

โอนคืนครุภัณฑ์

ถูกโอน

ครุภัณฑ์

ถูกตรวจนับ

ตรวจนับครุภัณฑ์

ถูกแจ้งซ่อม

แจ้งซ่อมบ�ำรุง

ถือครอง

โอน

พนักงาน

ถูกแจ้งซ่อม

หมายเหตุ
แทนชุดข้อมูล

แทนความสัมพันธ์แบบ
1 รายการข้อมูลต่อ
หลายรายการข้อมูล

รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบจ�ำลองข้อมู ลเชิ งความคิด (Conceptual Data Model)
ส�ำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
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รหัสประเภท
สินทรัพย์
รหัสครุภัณฑ์

ชื่อประเภท
สินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

ชื่อครุภัณฑ์
รายละเอียด

ผู้ถือครอง

วิธีการจ�ำหน่าย

สถานที่ตั้ง

(การสั่งซื้อ)
ครุภัณฑ์

ประกอบด้วย

(การประกัน)

ประกอบด้วย

(การคิดค่าเสื่อม)

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ถูกตรวจนับ

ตรวจนับครุภัณฑ์

สภาพครุภัณฑ์

แจ้งซ่อมบ�ำรุง

สถานะ
การซ่อมบ�ำรุง

รหัสการโอน
พนักงาน

โอน

สถานที่ตั้ง
ครุภัณฑ์

วันที่แจ้งซ่อม

ถือครอง

โอนคืนครุภัณฑ์

สภาพครุภัณฑ์

รหัสแจ้งซ่อม

ถูกแจ้งซ่อม
ถูกโอน

วันที่โอนคืน

วันที่ตรวจนับ

ปัญหาที่พบ

แจ้งซ่อม

ผลการซ่อมบ�ำรุง

วันที่รับโอน
ผู้รับโอน
รหัสพนักงาน

(ชื่อ)

(นามสกุล)

(ที่อยู่)

หมายเลข
โทรศัพทย์

อีเมล

หมายเหตุ
แทนชุดข้อมูล
แทนชุดข้อมูลที่อาศัยฟิลด์ของชุดข้อมูลอื่นเป็นคีย์หลัก
แทนฟิลด์ข้อมูลทั่วไป
_____

( )

แทนฟิลด์ข้อมูลที่เป็นคีย์หลัก
แทนฟิลด์ข้อมูลที่มีฟิลย์ข้อมูลย่อย
แทนความสัมพันธ์
แบบ 1 รายการข้อมูลต่อหลายรายการข้อมูล

รูปที่ 6 ตัวอย่างแบบจ�ำลองข้อมู ลเชิ งตรรกะ (Logical Data Model)
ส�ำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
29

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

รูปที่ 7 ตัวอย่างแบบจ�ำลองข้อมู ลเชิ งกายภาพ (Physical Data Model)
ส�ำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

จากรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างแบบจ�ำลองข้อมูลเชิงความคิดส�ำหรับงาน
บริหารจัดการพัสดุ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ประเภทสินทรัพย์หนึง่ ประเภท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์หลายรายการ พนักงานหนึ่งราย ถือครองครุภัณฑ์ได้หลายรายการ
และแจ้งซ่อมได้หลายครั้ง ครุภัณฑ์หนึ่งรายการ สามารถโอน ตรวจนับ และ
แจ้งซ่อมได้หลายครัง้ ส�ำหรับฟิลด์ ข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูลแสดงในแบบจ�ำลอง
เชิงตรรกะตามรูปที่ 6 ทัง้ นีร้ ายละเอียดด้านเทคนิคอธิบายไว้ในรูปที่ 7 ประกอบ
ด้วย คีย์หลัก ประเภทข้อมูล และความกว้างของฟิลด์ข้อมูล

30

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

ตารางที่ 4 สรุ ปการบริหารจัดการการจ�ำลองและการออกแบบข้อมู ล
การบริหารจัดการการจ�ำลองและการออกแบบข้อมูล
• วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน
วิธีด�ำเนินการ
• ออกแบบและพัฒนาแบบจ�ำลองของข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูล
• สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
สิ่งที่น�ำเข้า
• มาตรฐานและเป้าหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เครื่องมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล (Data Modeling Tool)
• เครือ่ งมือบริหารจัดการแบบจ�ำลอง (Model Management Tool)
เครื่องมือที่ใช้
• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System DBMS) ส�ำหรับออกแบบ แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกายภาพ
• ความต้องการของข้อมูล (Data Requirement) และ
ข้อก�ำหนดทางธุรกิจ (Business Rules)
ผลที่ได้รับ • แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models)
• แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Models)
• แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Models)
• สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
• นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
ผู้เกี่ยวข้อง • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
• นักออกแบบจ�ำลองข้อมูล (Data Modeler)
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2.3.2.3		 การจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมูล
(Data Storage and Operations)
การจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations)
เป็น การจั ด เก็ บ ข้ อ มูลที่มีโครงสร้าง โดยจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูล
ส่ ว นการด� ำ เนิ น การกั บ ข้ อ มู ล จะเกี่ ย วข้ อ งตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การใช้ ง าน
การส�ำรองข้อมูล (Backup) การกู้คืนข้อมูล (Restore) การจัดเก็บข้อมูลถาวร
(Archive) กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล (Create Read Update Delete CRUD) ตลอดทั้งระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิต
ของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล (Migration) รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความถูกต้องของข้อมูล
ตารางที่ 5 สรุ ปการบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมู ล
การบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมูล
• สนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การส�ำรอง
การกู ้ คื น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจั ด การ
วิธีด�ำเนินการ
ฐานข้อมูล
• จัดการในส่วนของเทคโนโลยีด้านข้อมูล เช่น ศึกษาความต้องการ
ของเทคโนโลยีด้านข้อมูล
• ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขการให้บริการ (Service Level Agreement)
สิ่งที่น�ำเข้า • สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
• ข้อเสนอแนะในการโอนย้ายข้อมูล (Migration)
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ตารางที่ 5 สรุ ปการบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมู ล (ต่อ)
การบริหารจัดการการจัดเก็บและการด�ำเนินการกับข้อมูล
• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System DBMS)
เครื่องมือที่ใช้
• เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administration
Tool)
• แผนการส�ำรองและข้อมูลได้รับการส�ำรอง
ผลที่ได้รับ • แผนการกู้คืนข้อมูลและข้อมูลได้รับการกู้คืน
• แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans)
• ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator - DBA)
ผู้เกี่ยวข้อง
• วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

2.3.2.4		 การบู รณาการและความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
(Data Integration and Interoperability)
การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่สอดคล้องกันเข้ามารวมอยู่ในแหล่งข้อมูล
เดียวกัน เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดท�ำข้อมูลหลัก (Master Data) คลังข้อมูล (Data
Warehouse) ดาตาเลค (Data Lake) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการข้อมูล คลังข้อมูล
และดาตาเลค ส่วนความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน (Interoperability)
จะมีการก�ำหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบ
โดยมีการอ้างถึงคุณลักษณะของระบบต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
หรือสื่อสารกันได้ เช่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของ Application
Programming Interfaces - API
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ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท�ำให้การบูรณาการ
ข้อมูล มีส่วนช่วยควบคุมและจัดการคุณภาพของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงาน เพราะทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการแปลงข้อมูล
(Transform) และรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานหรื อ ระบบต้ น ทางไปจนถึ ง
หน่วยงานหรือระบบกลาง และจากหน่วยงานหรือระบบกลางไปยังหน่วยงาน
หรือระบบปลายทาง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ตารางที่ 6 สรุ ปการบริหารจัดการการบู รณาการและความสามารถในการท�ำงาน
			 ร่วมกัน
การบริหารจัดการบูรณาการและความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
• ก�ำหนดมาตรฐานและแบบจ�ำลองอ้างอิงของการท�ำงานร่วมกัน
วิธีด�ำเนินการ
• พัฒนาแผนการด�ำเนินงานการบูรณาการและการท�ำงานร่วมกัน
• หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงผ่านระบบและเครือข่าย
สิ่งที่น�ำเข้า
สารสนเทศและการสือ่ สาร
• เครือ่ งมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล (Data Modeling Tool)
• Enterprire Service Bus (ESB) คือ ตัวกลางที่ท�ำให้ผู้ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้
เรียกใช้งานบริการ (Services) ต่าง ๆ จากระบบสามารถเรียกผ่าน
ESB ได้
• รายละเอียดของสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล API
ผลที่ได้รับ • แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
• ข้อตกลงในการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู้เกี่ยวข้อง • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

34

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

2.3.2.5		 การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา
						 (Document and Content Management)
การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา  (Document and Content
Management) เป็นการวางแผน การจัดการ การเข้าถึง การใช้งาน และการ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง
เช่น การจัดเก็บ การป้องกันความเสียหาย การเข้าถึงข้อมูล ทั้งที่เก็บอยู่ในรูป
แบบกระดาษ และไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีขอ้ ความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว
เป็นต้น การบริหารจัดการดังกล่าวมุ่งเน้นที่การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์
และช่ ว ยให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง เอกสารและข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งหรื อ แบบ
กึ่งโครงสร้างได้
ตารางที่ 7 สรุ ปการบริหารจัดการเอกสารและเนือ้ หา

วิธีด�ำเนินการ

•

•
•
สิ่งที่น�ำเข้า
•
•
เครื่องมือที่ใช้
•
ผลที่ได้รับ •
ผู้เกี่ยวข้อง •

การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา
พัฒนาระบบจัดการเอกสาร เพื่อการจัดเก็บ การเข้าถึง
และการควบคุมความปลอดภัย
จัดท�ำนโยบายการจัดท�ำเนื้อหา (Content Handling Policies)
ข้อมูลทีเ่ ป็นสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
เอกสารทีเ่ ป็นกระดาษ
เครือ่ งมือบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Tool)
เครือ่ งมือบริหารจัดการเนือ้ หา (Content Management Tool)
เอกสารหรือรายงาน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
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2.3.2.6		 ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
(Master and Reference Data)
ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) เป็นการ
บริหารจัดการข้อมูลเพือ่ ให้ทงั้ หน่วยงานสามารถเข้าถึง และใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้
โดยข้ อ มู ล ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ แ หล่ ง เดี ย ว มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานของข้ อ มู ล
เพือ่ ช่วยลดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล ท�ำให้ขอ้ มูลมีคณ
ุ ภาพ ความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลหลัก (Master Data) กับข้อมูลอ้างอิง (Reference Data) กล่าวคือ
ข้อมูลอ้างอิง จะเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นสากล มีการก�ำหนดให้เป็นมาตรฐาน และใช้งานร่วมกัน
มีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างน้อย เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ หน่วยวัดระยะทาง
ขณะที่ ข ้ อ มู ล หลั ก มี โ อกาสเปลี่ ย นแปลงได้ ม ากกว่ า  มี ร ายละเอี ย ดหรื อ
จ�ำนวนฟิลด์ข้อมูลที่มากกว่า  และเป็นข้อมูลที่สร้างและใช้งานร่วมกันภายใน
ขอบเขตการด�ำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานที่
ตารางที่ 8 สรุ ปการบริหารจัดการข้อมู ลหลักและข้อมู ลอ้างอิง
•
วิธีด�ำเนินการ
สิ่งที่น�ำเข้า
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•
•
•

การบริหารจัดการหลักและข้อมูลอ้างอิง
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทั้งข้อมูลหลักและ
ข้อมูลอ้างอิง
ก�ำหนดแหล่งที่มา (Source) ของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
อภิธานศัพท์ข้อมูล (Data Glossary)
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ตารางที่ 8 สรุ ปการบริหารจัดการข้อมู ลหลักและข้อมู ลอ้างอิง (ต่อ)
•
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง

•
•
•
•
•
•
•
•

การบริหารจัดการหลักและข้อมูลอ้างอิง
เครือ่ งมือบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management
Tools)
เครือ่ งมือบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิง (Reference Data Management
Tools)
เครื่องมือจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูล (Data Modeling Tools)
เครื่องมือส�ำหรับบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools)
ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
นักวิทยาการข้อมูล (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) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูล
(Data Integration) ซึง่ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
หลากหลายรูปแบบมาเก็บในคลังข้อมูล โดยผ่านกระบวนการของ Extract
Transform Load (ETL) ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง และถูกจัดท�ำให้อยู่
ในรูปแบบที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของ
รายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence) และดาตาอนาไลติกส์ (Data
Analytics)
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ดาตาเลค (Data Lake) เป็นแหล่งส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีหลาก
หลายรูปแบบ ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และ
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง โดยข้อมูลถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับรูปแบบทีไ่ ด้รบั มาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ และสามารถใช้เป็นทีส่ ำ� รอง
ข้อมูลต้นฉบับได้

ฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการบุคลากร
ฐานข้อมูลระบบ
ครุภัณฑ์องค์กร
ฐานข้อมูลระบบ
แจ้งซ่อม

Data Integration

ฐานข้อมูลระบบ
จัดการครุภัณฑ์ด้าน IT
โอนคืนครุภัณฑ์
Data Warehouse

แจ้งซ่อมบ�ำรุง

Business Intelligence /
Analytics

ตรวจนับครุภัณฑ์

Data Mart

CSV

Data Integration

CSV
XML/JSON

Data Integration

ฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการโครงการ

Data Lake

Business Intelligence /
Analytics

Text / Image /
Sound / VDO

รูปที่ 8 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมู ล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์ส�ำหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
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จากรูปที่ 8 คลังข้อมูลและดาตาเลคจะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแหล่งอาจจะมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน
การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการบูรณาการข้อมูล (ดูที่หัวข้อ 2.3.2.4) โดยข้อมูล
จากคลังข้อมูลสามารถรวมเข้าไปทีด่ าตาเลคเพือ่ ใช้สำ� หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อมูลในคลังข้อมูลจะต้องถูกจัดกลุ่มออกเป็นดาตามาร์ท
(Data Mart) โดยต้องสอดคล้องกับหน่วยงานที่จะน�ำไปใช้ เช่น ดาตามาร์ท
ของฝ่ายบุคคล ดาตามาร์ทของฝ่ายการตลาด ดาตามาร์ทของฝ่ายการเงิน
หลังจากนั้นข้อมูลในดาตามาร์ทถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการท�ำรายงานอัจฉริยะ
(Business Intelligence) หรือการท�ำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านวิธีการ
ของดาตาอนาไลติกส์ ในกรณีของดาตาเลคสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ส�ำหรับ
ท�ำรายงานอัจฉริยะและดาตาอนาไลติกส์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างดาตามาร์ท
หลังจากข้อมูลต่าง ๆ ถูกท�ำการวิเคราะห์ออกเป็นรายงานอัจฉริยะ และ
ผลการท�ำนายแล้ว จะถูกน�ำไปใช้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงาน
ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารต่อไป
ตารางที่ 9 สรุ ปการบริหารจัดการคลังข้อมู ล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
			 และดาตาอนาไลติกส์
การบริหารจัดการคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์
• จัดเตรียมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมารวมกันในคลังข้อมูล
วิธีด�ำเนินการ
• ประมวลผลข้อมูลส�ำหรับท�ำการวิเคราะห์
• ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)
สิ่งที่น�ำเข้า
• ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
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ตารางที่ 9 สรุ ปการบริหารจัดการคลังข้อมู ล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
			 และดาตาอนาไลติกส์ (ต่อ)
การบริหารจัดการคลังข้อมูล ดาตาเลค ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์
• เครื่องมือส�ำหรับบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools)
• เครื่องมือบริหารจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Tools)
• เครื่องมือส�ำหรับจัดท�ำรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence
เครื่องมือที่ใช้
Tools)
• เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistics Tools)
• การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning
and Artificial Intelligence)
• รายงาน และ Dashboard
ผลที่ได้รับ
• ผลการท�ำนาย
• สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
• นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
ผู้เกี่ยวข้อง
• วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
• นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

2.3.2.8		 ค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตา (Metadata)
ค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata) เป็นข้อมูลที่ใช้
อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจ
และเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและข้อจ�ำกัดของข้อมูล และโครงสร้าง
ของข้อมูล เมทาดาตาช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูลระบบ และขัน้ ตอน
การท�ำงานได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการบริหารจัดการเมทาดาตา (Metadata Management)
เริ่มตั้งแต่ การเก็บรวมรวม การจัดกลุ่ม การดูแล และการควบคุมเมทาดาตา 
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ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา  เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับชุดข้อมูล
เช่น รายละเอียดชุดข้อมูล สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุดข้อมูล วัตถุประสงค์การน�ำไปใช้
ฟิลด์ข้อมูล
ตารางที่ 10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมู ลครุ ภัณฑ์
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลครุภัณฑ์
ค�ำอธิบายอย่างย่อ อ้างถึงครุภณ
ั ฑ์ทหี่ น่วยงานถือครองทัง้ จากการซือ้ มาหรือรับมารวม
ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม
เจ้าของข้อมูล
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
Allowed
Key
Attribute
Description
Type
Null
เลขครุภัณฑ์ รูปแบบเลขครุภัณฑ์ :
CHAR(13)
N
PK
xx-xxxx-xxx-xxxx
รูปแบบเลขวัสดุควบคุม :
ED-xx-xxxx-xxx-xxxx
(ในกรณีเป็นวัสดุควบคุม
ขณะแสดงรหัสวัสดุควบคุม
ให้นำ� “ED” ไว้ขา้ ง
xx-xxxx-xxx-xxxx)
ประเภทสินทรัพย์ อ้างอิง :
CHAR(5)
N
FK
รหัสประเภทสินทรัพย์
ชื่อครุภัณฑ์
VARCHAR(200)
N
รายละเอียด
MEDIUMTEXT
Y
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมู ลครุ ภัณฑ์ (ต่อ)
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลครุภัณฑ์
ค�ำอธิบายอย่างย่อ อ้างถึงครุภณ
ั ฑ์ทหี่ น่วยงานถือครองทัง้ จากการซือ้ มาหรือรับมารวม
ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม
เจ้าของข้อมูล
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
Allowed
Key
Attribute
Description
Type
Null
CHAR(9)
N
เลขที่ใบสั่งซื้อ รูปแบบ : DGA/XX/XXXX
ค�ำอธิบาย : XX อ้างถึง
ปีงบประมาณ และ XXXX
อ้างถึง Running Number
ตัวอย่าง : DGA/59/0001
ราคาที่ซื้อ
FLOAT
N
หน่วยนับ
อ้างอิง : รหัสหน่วยนับ
VARCHAR(2)
N
FK
N
วันที่เริ่มต้น รูปแบบ : YYYY-MM-DD DATETIME
คิดค่าเสื่อม ค�ำอธิบาย :
ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง : 2016-04-15
วันที่หยุดค�ำนวณ รูปแบบ : YYYY-MM-DD DATETIME
N
ค่าเสื่อม
ค�ำอธิบาย :
ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง : 2016-04-15
สภาพครุภัณฑ์ อ้างอิง : รหัสสภาพครุภณ
ั ฑ์
CHAR(2)
N
FK
ผู้ถือครอง
อ้างอิง : รหัสพนักงาน
CHAR(7)
N
FK
สถานที่ตั้งพัสดุ อ้างอิง : รหัสสถานที่ตั้ง
SMALLINT
N
FK
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมู ลครุ ภัณฑ์ (ต่อ)
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลครุภัณฑ์
ค�ำอธิบายอย่างย่อ อ้างถึงครุภณ
ั ฑ์ทหี่ น่วยงานถือครองทัง้ จากการซือ้ มาหรือรับมารวม
ถึงพัสดุประเภทวัสดุควบคุม
เจ้าของข้อมูล
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
Allowed
Key
Attribute
Description
Type
Null
รหัสรุ่นสินค้า
VARCHAR(200)
N
รุ่นสินค้า
อ้างอิง : รหัสรุ่นสินค้า
SMALLINT
N
FK
วันที่เริ่มต้น รูปแบบ : YYYY-MM-DD DATETIME
Y
ประกัน
ค�ำอธิบาย :
ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง : 2016-04-15
วันที่สิ้นสุด
รูปแบบ : YYYY-MM-DD DATETIME
Y
ประกัน
ค�ำอธิบาย :
ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง : 2016-04-15
เกณฑ์และ
เกณฑ์ รายละเอียดการ MEDIUMTEXT
Y
รายละเอียด ประกัน และบริษัทที่ให้
การประกัน
การประกัน
วิธีการจ�ำหน่าย อ้างอิง : รหัสวิธีการ
CHAR(2)
N
พัสดุ
จ�ำหน่ายพัสดุ

43

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

ตารางที่ 11 สรุ ปการบริหารจัดการค�ำอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา
การบริหารจัดการค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
• ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการจั ด ท� ำ ค� ำ อธิ บ าย
วิธีด�ำเนินการ
ชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
• ก�ำหนดมาตรฐานของค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
• คู่มือแนวปฏิบัติมาตรการการบริหารจัดการค�ำอธิบายชุดข้อมูล
สิ่งที่น�ำเข้า
ดิจทิ ลั หรือเมทาดาตา เช่น พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
การตั้งชื่อข้อมูล (Data Naming)
• เครือ่ งมือบริหารจัดการบัญชีขอ้ มูล (Data Catalog Management
Tools)
เครื่องมือที่ใช้
• เครือ่ งมือบริหารจัดการค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจทิ ลั หรือ เมทาดาตา 
(Metadata Repository Management Tools)
ผลที่ได้รับ • เมทาดาตาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสอดคล้อง และความมัน่ คงปลอดภัย
• บริกรข้อมูล (Data Stewards)
ผู้เกี่ยวข้อง
• นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

2.3.2.9		 ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็ นส่วนบุ คคล
ของข้อมูล
(Data Security and Privacy)
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล (Data Security) หมายรวมถึ ง
การป้องกันข้อมูลในบริบทของการรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล จากข้อมูลของมาตรฐาน ISO/IEC27001 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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• การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึง การรักษาข้อมูล
ตามสภาพของการจัดชั้นความลับ และมีการก�ำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้น
เนือ่ งจากข้อมูลในหน่วยงานอาจมีหลายประเภท ข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูล
ที่มีความส�ำคัญ หรืออ่อนไหว จึงต้องมีการรักษาความลับเพื่อลดความเสี่ยง
ของการถูกคุกคาม และเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ เช่น
การส่งข้อมูลที่ปกปิดหรือเป็นความลับต้องมีวิธีการที่ท�ำให้ทราบได้ว่าบุคคลที่
ต้องการส่งข้อมูลมาให้ หรือการที่ผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นที่
สามารถอ่านข้อมูลได้
• ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) หมายถึง การคงสภาพของข้อมูล
หรือการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
รวมถึงมีการปกป้องข้อมูลให้ปราศจากการถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เช่น
ข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไข
ระหว่างทาง
• ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) หมายถึง การพร้อม
ในการใช้งานอยู่เสมอ กล่าวคือ ข้อมูลต้องพร้อมส�ำหรับการใช้งานได้เสมอ
รวมถึ ง มี ก ารส� ำ รองข้ อ มู ล ไว้ เ มื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดฝั น
เช่น หากต้องการใช้ขอ้ มูล ผูใ้ ช้งานสามารถใช้ขอ้ มูลได้ทนั ที และใช้ได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องด�ำเนินการตั้งแต่การวางแผน
การจั ด ท� ำ การปฏิ บั ติ ต าม และการบั ง คั บ ใช้ น โยบายและขั้ น ตอน
ด้านการรักษาความปลอดภัย เพือ่ สนับสนุนในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิสจู น์ตวั ตน
การก�ำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบ และความพร้อมใช้ของข้อมูล
อย่างเหมาะสม
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นอกจากนี้ ต้องมีการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data
Privacy) ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
ข้อมูล โดยจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์เป็นหลักฐานให้ชัดเจน ห้ามมิให้
มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือท�ำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
หรือมีกฎหมายก�ำหนดให้สามารถกระท�ำสิ่งนั้นได้
ตารางที่ 12 สรุ ปการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็น
				ส่วนบุ คคลของข้อมู ล
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล
• ก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล
วิธีด�ำเนินการ • บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่วิธีการจัดเก็บ การประมวลผล
การเข้าถึงข้อมูล การน�ำไปใช้ การเปิดเผย และการท�ำลาย
• มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ข้อมูล
สิ่งที่น�ำเข้า • มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็น
ส่วนบุคคลของข้อมูล
• มาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System DBMS)
• เทคโนโลยีจดั การข้อมูลเพือ่ แสดงตัวตน (Identity Management
เครื่องมือที่ใช้
Technology)
• ระบบจัดการการเปลีย่ นแปลง (Change Control System)
• หนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent)
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ตารางที่ 12 สรุ ปการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็น
				ส่วนบุ คคลของข้อมู ล (ต่อ)

ผลที่ได้รับ

ผู้เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล
• นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความเป็น
ส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy Policy)
• มาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification
Standard)
• ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)
• บริกรข้อมูล (Data Stewards)
• ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

2.3.2.10 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) เป็นเครือ่ งมือในการวัดความน่าเชือ่ ถือ
และประสิทธิภาพของการน�ำข้อมูลไปใช้ ต้องมีการวางแผนการด�ำเนินการ
และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ
เนื่องจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงท�ำให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การท�ำให้ข้อมูลมีคุณภาพ ประกอบด้วย การท�ำให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness)
ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness)
ข้อมูลตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้
(Availability) ดังแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 3.6.2 การประเมินคุณภาพ
ของข้อมูล (Data Quality Assessment)
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ตารางที่ 13 สรุ ปการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมู ล
•
•
วิธีด�ำเนินการ

•
•
•

สิ่งที่น�ำเข้า
•
•
เครื่องมือที่ใช้
•
•
ผลที่ได้รับ

ผู้เกี่ยวข้อง
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•
•
•

การบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล
ก�ำหนดข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องมีคุณภาพ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
(Awareness)
ก�ำหนดขอบเขตของ การประเมิน (Assessment) คุณภาพของข้อมูล
ก�ำหนดและระบุล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritize) ของการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการท�ำให้ข้อมูล
มีคุณภาพ เช่น การจัดท�ำโปรไฟล์ข้อมูล (Data Profiling)
ดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing)
เมทาดาตาทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือ่ งมือในการท�ำดาตาคลีนซิง่ (Data Cleansing Tools)
เครือ่ งมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis Tools)
รายงานการรับรองคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Certification
Reports)
ข้อตกลงระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Service Level
Agreements)
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
บริกรข้อมูล (Data Stewards)
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ทัง้ นีร้ ะดับคุณภาพของข้อมูลในมุมมองของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
หรือวิทยาการข้อมูล (Data Science) มีความแตกต่างกับระดับคุณภาพข้อมูล
ทั่วไป เช่น ความพร้อมใช้ของผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากข้อมูลขนาดใหญ่
(Timely) ความเชือ่ มัน่ ในผลการวิเคราะห์ (Reliable) ข้อมูลขนาดใหญ่มคี วาม
สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการท�ำนาย (Meaningful)
และความสามารถในการผลักดันผลการวิเคราะห์ถกู น�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง
(Sufficient) (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูล
กับการบริหารจัดการข้อมูล
จากผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องการบริหารจัดการข้อมูลของสมาคมบริหาร
จัดการข้อมูลระหว่างประเทศ (Data Management Association International)
จะเห็นว่า  ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็นส่วนที่ส�ำคัญใน
การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นกลไกในการก�ำหนดทิศทาง
ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้
ด�ำเนินการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ที่ได้ก�ำหนดไว้
ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรริเริม่ เป็นอันดับแรกของการวางแผนในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ก็คือ ธรรมาภิบาลข้อมูล เพราะเป็นเรื่องของการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ว่าธรรมาภิบาลข้อมูล
ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียกับทรัพย์สนิ ข้อมูลนัน้
เป็นไปอย่างมีระเบียบ ถูกต้อง และมีความยัง่ ยืน โดยธรรมาภิบาลข้อมูลจะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ องค์ประกอบหรือกิจกรรมของการบริหารจัดการ
ข้อมูล
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อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการข้อมูลนั้นมีความหมายที่กว้างกว่าและ
เกี่ยวข้องกับแง่มุมของการใช้ข้อมูลและด�ำเนินงานในกระบวนการที่เกิดขึ้น
ซ�ำ้ ๆ ในแต่ละช่วงของระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวติ
ของข้อมูล
ทั้งนี้หากภาครัฐมีธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ข้อมูลทีด่ เี ช่นกัน ส่งผลให้ขอ้ มูลมีความมัน่ คงปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ สามารถเปิดเผย
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และได้
รับความคุ้มทุนต่อการด�ำเนินงาน
ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงรายละเอียดของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Framework for Government) ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ

50

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

บทที่ 3
กรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

(DATA GOVERNANCE
FRAMEWORK FOR GOVERNMENT)
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กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผนวก
เข้าด้วยกัน ทั้งในด้านของนิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล
และกระบวนการ ซึง่ องค์ประกอบเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้ โดยสรุปรายละเอียดดังรูปที่ 9
กรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Council)

ทีมบริกรข้อมูล
(Data Steward Team)

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholders)

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure)
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล เชื่อมโยง เป็นประโยชน์

การวัดการด�ำเนินการและความส�ำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Metrics/Success Measures)

สภาพแวดล้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance
Environment)

นิยามข้อมูล
(Data Definition)

กฎเกณฑ์ของข้อมูล/
นโยบายข้อมูล
(Data Rules/
Data Policies)

นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules)

การวางแผน
(Plan)
การปฏิบัติ
(Do)
การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน
(Check, Measure and Report)
การปรับปรุงธรรมาภิบาล
(Continual Improvement)

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Processes)

รู ปที่ 9 กรอบธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

จากรูปที่ 9 แสดงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
ประกอบด้วย นิยามและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับข้อมูล (Definition and Rules)
โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure) และ
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes)
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โดยบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะถูก
แต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามความหมาย
และขอบเขตของข้อมูล ก�ำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล และด�ำเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล ดังนี้

3.1 โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Structure)

3.1.1 โครงสร้างของบุ คลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Structure)
การก�ำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อแสดงล�ำดับขั้น
ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแสดงถึงสิทธิ์
ในการสั่งการตามล�ำดับขั้น ทั้งนี้จ�ำนวนบุคลากรและความลึกของล�ำดับขั้นให้
พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
สามารถจัดตั้งส่วนงานธรรมาภิบาลข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่
(1) รูปแบบทีมเสมือน (Virtual Team) ที่คัดเลือกมาจากส่วนงานต่าง ๆ
(2) รูปแบบทีม่ สี ว่ นงานรับผิดชอบชัดเจนซึง่ อาจจะจัดตัง้ ใหม่หรือก�ำหนดหน้าที่
ให้กบั ส่วนงานทีม่ หี น้าทีค่ ล้ายกับโครงสร้าง และ (3) รูปแบบผสมซึง่ จะต้องแยก
หน้าทีใ่ ห้ชดั เจนระหว่างส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบหลักกับทีมเสมือน รูปที่ 10 แสดง
ตัวอย่างโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance Council)
(2) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ (3) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholders)
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ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
(CEO)
Chief Security
Officer (CSO)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Council)
Chief Information
Officer (CIO)

Chief Data Officer
(CDO)

CIO และ CDO อาจเป็นบุคลากรคนเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน

Lead Data Steward

โครงสร้างของ Data Steward Team
ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ๆ

ทีมบริกรข้อมูล
(Data Stewards Team)
Business
Data Stewards
(Team)

Technical
Data Stewards
(Team)

Quality
Data Stewards
(Team)

Others
Data Stewards
(Team)

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholders)

Data Governance Processes
กฎ กติกา นโยบาย
มาตรฐาน

มั่นคงปลอดภัย/
รักษาความเป็นส่วนบุคคล

คุณภาพ

แลกเปลี่ยน/
เชื่อมโยง/เปิดเผย

ข้อมูล

เชื่อมโยง

Data Creators/
Data
Data Users
Management
(Team)

Data
Owner

แลกเปลี่ยน

ข้อมูล

รูปที่ 10 ตัวอย่างโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐภายในหน่วยงาน
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)
ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer)
ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ผูบ้ ริหาร
ข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัย
ระดับสูง (Chief Security Officer) ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงหัวหน้าทีมบริกรข้อมูล (Lead
Data Steward) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอำ� นาจสูงสุดในธรรมาภิบาลข้อมูล
ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งท�ำหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา 
และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ทั้งนี้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงอาจจะท�ำหน้าที่แทนผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) มีหน้าที่น�ำข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ สร้างและส่งมอบเทคโนโลยี เครือ่ งมือ
แนวทาง และวิ ธี ก ารในการท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี คุ ณ ค่ า 
และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ขยายผลต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใช้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ งั ต้องวิเคราะห์และร่วมกับผูบ้ ริหารส่วนอืน่ ๆ เพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์
และด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพและการควบคุมอื่น ๆ
เพือ่ รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และน�ำแนวปฏิบตั แิ ละ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐไปปรับปรุงข้อมูลและยุทธศาสตร์ของประเทศ
โดยในส่วนของการท�ำงานในระดับประเทศ ผูบ้ ริหารข้อมูลระดับสูง จะต้องท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลีย่ น เชือ่ มโยงข้อมูล
รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
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รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา
เพือ่ แก้ไขจนสามารถลดปัญหาของประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และลดความเสีย่ ง
ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมทั้งต้องวิเคราะห์หาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ในบางหน่วยงาน กรณีที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมีหน้าที่
และความรับผิดชอบใกล้เคียงหรือสามารถท�ำหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารข้อมูลระดับสูงได้
ดังนั้นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้บริหารข้อมูลระดับสูงจึง
สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้ ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง
(Chief Security Officer) เป็นผูบ้ ริหารทีม่ บี ทบาทสูงสุดในการท�ำให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความปลอดภัยเพียงพอส�ำหรับการท�ำงานทัง้ ด้านการบริหารจัดการดูแล
และด้านข้อมูลท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่าง
เช่น หน่วยงานภาครัฐไม่มคี วามกังวลเกีย่ วกับช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัย ท�ำให้
การท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการมีผู้บริหาร
ด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูงทีด่ ี สามารถลดความหวาดระแวงในการ
ท�ำงานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ท�ำให้เพิม่ มูลค่าให้กบั หน่วยงานภาครัฐได้ ดังนัน้
หน้าทีห่ ลักของผูบ้ ริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คือ การปรับปรุง
ความมั่ น คงทางกายภาพและความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ใ ห้ ม ากขึ้ น
รวมถึงต้องมีการท�ำงานร่วมกับผูบ้ ริหารอืน่ ๆ ในการตัดสินใจเกีย่ วกับล�ำดับความส�ำคัญ
ของความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการป้องกันหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งดู แ ลเครื อ ข่ า ยของคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ จั ด การ
และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและท�ำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมัน่ คง
ในท้องถิ่น และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
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ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล
(Lead Data Steward) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards)
บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล
(Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัย
กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีภายในหน่วยงานภาครัฐ
ที ม บริ ก รข้ อ มู ล รั บ ค� ำ สั่ ง โดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
ในขณะเดียวกันมีการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล โดยบริกรข้อมูลด้านธุรกิจเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจ
ขณะทีบ่ ริกรข้อมูลด้านเทคนิคเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามบริกรข้อมูลด้านธุรกิจและบริกรข้อมูลด้านเทคนิคอาจจะเป็น
บุคคลเดียวกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องบุคคลหรือความเหมาะสมของหน่วยงานรัฐ
หัวหน้าบริกรข้อมูลท�ำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งการภายในทีมบริกร
ข้อมูล และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล
ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) อื่น ๆ ซึ่งท�ำหน้าที่
ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐต่อทีมบริกรข้อมูลและคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหาร
จัดการข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators)
และผูใ้ ช้ขอ้ มูล (Data Users) ส�ำหรับรายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบ
ภายในโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้แสดงไว้ในหัวข้อถัดไป
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3.1.2 บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
บทบาท (Roles) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ที่เหมาะสม
จะน� ำ ไปสู ่ ก ารด� ำ เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ หน่ ว ยงาน
ซึ่งการก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมาย รวมทั้งก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมให้มีความ
ชัดเจน โดยอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายเจ้าหน้าทีเ่ ป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้รับผิดชอบ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนรับทราบด้วยว่า
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มีรายละเอียดดังนี้
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer) และ
ผูบ้ ริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) คือ บุคคลทีท่ ำ� หน้าที่ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ให้ขอ้ เสนอแนะ และอนุมตั นิ โยบายข้อมูล มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การวัดคุณภาพ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมไปถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) คือ บุคคลที่ท�ำ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการนิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
ซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
นิยามค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตาโดยการสนับสนุนจากผูใ้ ช้ขอ้ มูล
สถาปนิกข้อมูล (Data Architects) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
ร่างนโยบายข้อมูลด้วยการช่วยเหลือจากทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data
Management Team) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพ ตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ
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แล้วรายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
ให้ทราบ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจมักจะเป็นบุคคลทีม่ าจากฝ่ายธุรกิจแต่มคี วามเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) คือ บุคคลที่ท�ำ
หน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ เช่น
นิยามเมทาดาตาเชิงเทคนิคซึง่ อาจจะได้รบั การช่วยเหลือจากทีมบริหารจัดการข้อมูล
ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการร่างนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบตั ติ ามนโยบายข้อมูลในเชิงเทคนิค
ทั้ ง นี้ บ ริ ก รข้ อ มู ล ด้ า นเทคนิ ค มั ก จะเป็ น บุ ค คลฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แต่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) คือ บุคคล
ที่ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการในเรื่องคุณภาพข้อมูล เช่น ก�ำหนดนโยบายข้อมูล
ด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล
นอกจากนี้หน่วยงานอาจจะก�ำหนดบริกรข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อดูแลเรื่องต่าง ๆ
โดยเฉพาะ เช่น บริกรข้อมูลด้านความมัน่ คงปลอดภัย บริการข้อมูลด้านการอบรม
และให้ความรู้
เจ้าของข้อมูล (Data Owners) คือ บุคคลที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ข้อมูลโดยตรง สร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลท�ำการทบทวน
และอนุมัติการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลง
เมทาดาตาและเกณฑ์การท�ำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) นอกจากนี้
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ยังมีหน้าที่ในการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดชั้นความลับของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมักจะอยู่ในต�ำแหน่งบริหาร เช่น ผู้อ�ำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้า
ส่วนงานบุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลบุคคล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน
งานการเงินเป็นเจ้าของข้อมูลการเงิน
ทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Team) มีหน้าที่หลักใน
การบริหารจัดการข้อมูให้สอดคล้องกับ 10 องค์ประกอบ ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ 2.3.2 องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ซึง่ มักจะเป็นเจ้าหน้าที่
ภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาปนิกข้อมูล
(Data Architects) นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrators - DBA)
นักวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysts) และนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists)
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ทีมบริหารจัดการข้อมูลสนับสนุน
กิจกรรมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น ช่วยเหลือในการนิยามเมทาดาตา 
ร่างนโยบายข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล และก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลโดย DBA
ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) คือ บุคคลที่ท�ำหน้าที่ บันทึก แก้ไข
ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ นอกจากนีย้ งั
มีหน้าที่ในการท�ำงานร่วมกับบริกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย
ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) คือ บุคคลที่ท�ำหน้าที่น�ำข้อมูลไปใช้งานทั้งใน
ระดับปฏิบตั งิ านและระดับบริหาร และสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐโดย
การให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็นปัญหาที่พบ
ระหว่างการใช้ขอ้ มูล ทัง้ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล
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3.2 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Processes)

หลักพืน้ ฐานของการก�ำหนดกระบวนการและผลทีไ่ ด้รบั ตามล�ำดับขัน้ ตอน
ของข้อมูลหรือระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล (วงจรชีวติ ของข้อมูล)
เริ่มตั้งแต่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลถาวร จนถึงการท�ำลายข้อมูลนัน้ ประกอบด้วย การเลือกข้อมูล
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การธรรมาภิ บ าล การระบุ เ ป้ า หมาย การก� ำ หนดมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน
1)		 การเลือกข้อมูลเพือ่ ด�ำเนินการธรรมาภิบาล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลความมัน่ คง ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยกระบวนการ
ซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั้นสามารถใช้วิธีการ เช่น กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ
(Reverse Engineering) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) การส�ำรวจข้อมูล
(Survey)
2) การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็น ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล การเข้าถึงและการจัดการ ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนบุคคล การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ต้นทุนและ
ประสิทธิภาพ
3) การก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการก�ำหนดมาตรฐาน
โดยทัว่ ไป แนวทางทีใ่ ช้ เช่น การตัง้ ชือ่ คุณภาพของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read Update Delete - CRUD)
การเก็บข้อมูลถาวร (Archive)
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4) การบริหารจัดการคน เช่น กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร กำรบริหำร
จัดกำรแรงต้ำน กำรสือ่ สำรทีช่ ดั เจน กำรสร้ำงควำมพึงพอใจกับผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จลุล่วงได้ดี
3.2.1 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Processes)
กระบวนกำรธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ เป็นขัน้ ตอนทีใ่ ช้สำ� หรับก�ำกับดูแล
กำรด�ำเนินกำรใด ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบำย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล กระบวนกำรธรรมำภิ บ ำลข้ อ มู ล ภำครั ฐ เริ่ ม ตั้ ง แต่
กำรวำงแผนไปจนถึงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

การวางแผน

การปฏิบัติ

กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ
การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบ
วัดผล
และรายงาน

รู ปที่ 11 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ
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1) การวางแผน (Plan)
การวางแผนเริ่มตั้งแต่ก�ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นส่วน
ที่ส�ำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก�ำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน
หรือแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพือ่ ใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
หลังจากที่ได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอน
ถัดไป คือ การก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินการ ระยะเวลาด�ำเนินการ บุคคลที่
เกีย่ วข้อง และต้นทุนทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน หลังจากนัน้ น�ำแผนงาน กฎระเบียบ
และนโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2) การปฏิบัติ (Do)
การปฏิบัติในที่นี้อ้างถึงการด�ำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการข้อมูลและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล
นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล
เจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล
ซึ่ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ นโยบาย มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ได้ก�ำหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุน
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ทั้งนี้รายงาน
ความก้าวหน้า  ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงาน
จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
3)		 การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report)
ในการตรวจสอบบริกรข้อมูลจะด�ำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ระหว่างกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่ก�ำหนด กับการปฏิบัติงานของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมทั้ง
ท�ำการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้นรายงานผลความสอดคล้อง
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คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไปยัง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ด�ำเนินงานและประเด็นปัญหาที่พบ
4) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวติ ของข้อมูล ทัง้ นีส้ ภาพ
แวดล้อมหรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงผลการตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการด�ำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล รายงาน
ความมัน่ คงปลอดภัย รายงานความเสีย่ งต่อข้อมูล จะถูกใช้สำ� หรับการปรับปรุง
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
3.2.2 แนวทางการจัดการกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Process Guidelines)
แนวทางการจัดการกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะช่วยให้
เข้าใจถึงกระบวนการและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล เครือ่ งมือ หรือ
เอกสารที่ใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังแสดงในตารางที่ 14 แสดงตัวอย่างแผนภาพ
การด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังแสดงในรูปที่ 12 และแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสีย ดังแสดงใน
ตารางที่ 15
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ผู้บริหารงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (1) รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล (2) ผลการปฏิบัติงาน
(2) แผนด�ำเนินการ (ขอบเขต เวลา  (3) ประเด็นปัญหาทีพ่ บระหว่างปฏิบตั งิ าน
และต้นทุน)

2 การปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)
(1) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(3) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(4) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(5) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ

ส่วนน�ำออก
(Output)

(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (1) แผนด�ำเนินการ (ขอบเขต เวลา 
กลุม่ ธรรมาภิบาลข้อมูล และต้นทุน)
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
(2) รายการชุดข้อมูล
(3) รายการประเด็นปัญหาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของการด�ำเนินงานต่อนโยบาย
ข้ อ มู ล รายงานคุ ณ ภาพข้ อ มู ล
รายงานความมั่นคงปลอดภัยต่อ
ข้อมูล และรายงานความเสี่ยงต่อ
ข้อมูล

ส่วนน�ำเข้า
(Input)

1 การวางแผน

กระบวนการ
(Processes)

ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน�ำเข้า ส่วนน�ำออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล
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ส่วนน�ำเข้า
(Input)

ส่วนน�ำออก
(Output)

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
(Data Stakeholder)

4 การปรับปรุงธรรมาภิบาล

(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
(2) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(3) เกณฑ์การประเมินความพร้อม
ของธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
และระดับคุณภาพข้อมูล
(4) รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการด�ำเนินงานต่อ
นโยบายข้ อ มู ล รายงานความ
มั่ น คงปลอดภั ย ต่ อ ข้ อ มู ล และ
รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล
(5) รายการความต้องการจากผูบ้ ริหาร
และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
(3) เกณฑ์การประเมินความพร้อม
ของธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
และระดับคุณภาพข้อมูล
(4) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

(1) ผูบ้ ริหารข้อมูลระดับสูงหรือผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(3) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(4) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(5) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ

3 การตรวจสอบ วัดผล และ (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (1) รายงานผลการตรวจสอบความ (1) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
รายงาน
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
สอดคล้องของการด�ำเนินงานต่อ (2) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(2) เกณฑ์การประเมินความพร้อม
นโยบายข้อมูล
(3) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
ของธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ (2) รายงานคุณภาพข้อมูล รายงาน
ระดับคุณภาพข้อมูล
ความมั่ น คงปลอดภั ย ต่ อ ข้ อ มู ล
และรายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล

กระบวนการ
(Processes)

ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน�ำเข้า ส่วนน�ำออก และผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
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รูปที่ 12 แสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำย
ข้อมูลกับกำรด�ำเนินงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ และ
ควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำยข้อมูลกับกฎหมำย
6. ปรับปรุง
(Continual Improvement)

Data Governance Council
ผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน
(CEO)

5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
(Audit Result)

Chief Information Chief Data Off icer
Off icer (CIO)
(CDO)

2. ควบคุม
(Control)

1. ร่ำงนโยบำย
(Establish Policy)

POLICY
Structured Data

Data
Owners

ก�ำหนดสิทธิ
(Authorize)

Semi - structured Data

ด�ำเนินงำน
(Operate)

Unstructured Data

เทียบเคียง
(Compile)

ด�ำเนินงำน
(Operate)
Data Management Data Creators/
(Team)
Data Users
(Data Stakeholders)

DATA

Data Stewards

3. ตรวจสอบ
(Audit)

4. ผลกำรตรวจสอบ
(Audit Result)

หมายเหตุ

กำรวำงแผน (Plan)

กำรตรวจสอบ วัดผล และรำยงำน (Check, Measure and Report)

กำรปฏิบัติ (Do)

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual Improvement)

รูปที่ 12 ตัวอย่างแผนภาพการด�าเนินการธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

68

Law/Regulation/
Standard

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

จากรูปที่ 12 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ว่ า บริ ก รข้ อ มู ล (Data Stewards) ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ และด้ า นเทคนิ ค
เป็นผู้ร่างนโยบายข้อมูล (Data Policies) ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ซึ่งประกอบไปด้วย CEO CIO CDO และ/หรือผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาก�ำหนดนโยบายเพือ่ ควบคุมให้เจ้าของข้อมูล
(Data Owners) และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลอื่น ๆ (Data Stakeholders)
มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่ก�ำหนดไว้
เจ้าของข้อมูลเป็นผูก้ ำ� หนดสิทธิการเข้าถึงและด�ำเนินงานใด ๆ กับข้อมูล
ที่ตนเป็นเจ้าของ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง
(เช่น Extensible Markup Language-XML) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (เช่น
เสียง ภาพ ภาพเคลือ่ นไหว) ขณะทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียกับข้อมูล เช่น ผูบ้ ริหารจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Administrators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)
ต้องด�ำเนินการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับสิทธิที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล เช่น
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ประมวลผล น�ำไปใช้ แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูล โดยมี
บริกรข้อมูลเป็นผูต้ รวจสอบความสอดคล้องกันของการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ข้อมูล ทั้งจากเจ้าของข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล พร้อมทั้งรายงาน
การตรวจสอบการด�ำเนินงานให้กบั คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลทราบ ทัง้ นี้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลต้องทบทวนนโยบายข้อมูล และผลการด�ำเนินงาน
จากรายงานการตรวจสอบเพือ่ การปรับปรุง และก�ำหนดแนวทางในการธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และผู ้มีส่วนได้เสียกับ
			 ข้อมู ล

เจ้าของข้อมูล

ทีมบริหารจัดการ
ข้อมูล

ผู้สร้างและใช้งาน
ข้อมูล

ก�ำหนดและปรับปรุงนโยบาย
และมาตรฐานข้อมูล
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายข้อมูล
การประเมินความพร้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประเมินความมัน่ คงปลอดภัย
และคุณภาพข้อมูล
รายงานผลการตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัย และ
คุณภาพข้อมูล
ก� ำ หนดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง
ข้อมูล

ทีมบริกรข้อมูล

กระบวนการ/กิจกรรม

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล

A

R

S

S/C

S

I

R

S

S/C

S

I

R

S

S

S

I

R

S

S/C

S

I

R

I

I

I

I

R

A

S/C

I

หมายเหตุ : Responsible = ด�ำเนินการหลัก
		
Support = ให้การสนับสนุน
		
Informed = รับทราบข้อมูล
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ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และ
ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล โดย R หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการหรือกิจกรรมทีก่ ำ� หนดไว้ A หมายถึง ผูม้ หี น้าทีใ่ นการทบทวนและ
อนุมัติผลที่ได้รับจากปฏิบัติงาน S หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือ
ให้การช่วยเหลือต่อการปฏิบตั งิ าน C หมายถึง ผูม้ หี น้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาต่อผูป้ ฏิบตั ิ
งาน และ I หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับทราบผลการปฏิบัติงาน

3.3 สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Environment)

3.3.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง
กับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร หรือสิทธิส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย มีประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อหลักแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ซึ่งหากหน่วยงานในประเทศไทยต้องการสร้างหรือปรับปรุงระบบภายในให้มี
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะต้องพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ดังนี้
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กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติ

การเปิ ดเผย
ข้อมูล

การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล

การรักษา
ความลับ

การคุ้มครอง
ข้อมูล
ส่วนบุ คคล

รูปที่ 13 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

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
ระบุวำ่ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำน
ของรัฐทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลเกีย่ วกับควำมมัน่ คงของรัฐหรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำร
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• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่
หน่วยงานของรัฐจัดท�ำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐ
และสามารถน�ำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในด้านต่าง ๆ
• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โดยมี 3 ประเด็นที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ.
ฉบับนี้ ได้แก่
		
- ข้อมูลภาครัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
		
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล
		
- ก�ำหนดประเภทข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
• แนวทางปฏิบตั กิ ารเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data
Publication Guidelines) ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ1 ได้แก่
• แนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐานเชิงเทคนิค เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐน�ำไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th และ
การก�ำหนดสัญญาอนุญาต (License) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ

1

https://data.go.th/Documents.aspx
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• แบบฟอร์มค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตา เพือ่ เป็นตัวอย่าง
การจัดท�ำค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา  โดยหน่วยงานสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้
• คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Handbook) เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลเปิด (Open Data)
• คูม่ อื การน�ำข้อมูลขึน้ เผยแพร่บน data.go.th เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถ
ศึกษาท�ำความเข้าใจการท�ำงานต่าง ๆ ของระบบได้ และสามารถตรวจสอบ
ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้งานและสามารถแก้ปญ
ั หาในขัน้ ต้นได้
• คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ประกอบในการใช้งานที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่ส�ำคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)
• แนวปฏิบตั ใิ นการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม (Data Innovation
Guideline) เป็นคู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และสามารถออกแบบ
แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรมตลอดจนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล
(Datasets) ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา  นอกจากนั้น
ผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการออกแบบนวัตกรรมสามารถน�ำไปประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับหน่วยงานได้
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2) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการบูรณาการ
การด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนในการขอใช้บริการจากภาครัฐ โดยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. 2562 โดยมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
เกี่ยวกับดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จ�ำเป็น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ สร้างและพัฒนากระบวนการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐ
ให้มคี วามสอดคล้องและมีการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน รวมทัง้
มีความมัน่ คงปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถท�ำงานร่วม
กันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพและน�ำ
ไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งให้
ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก
• ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ�ำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML ส�ำหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน2 มีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการใช้ข้อความ XML ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มแี นวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยูใ่ นรูปแบบข้อความ
XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2

https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandardV08-14F-0816.pdf

75

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

• ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จ�ำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือ3 ให้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการก�ำหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะส่งผลให้
ทราบที่มาของหนังสือรับรองและการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า  พร้อม
การบริหารจัดการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้า
ระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection) เป็นสิ่งส�ำคัญที่
ภาครัฐต้องด�ำเนินการ โดยปัจจุบันมีการน�ำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ประกอบการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย
ซึง่ หน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานส�ำคัญในความเป็นส่วนบุคคล (Privacy
Right) ของประชาชนที่ ต ้ อ งได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง อั น จะท� ำ ให้ ป ระชาชนมี
ความมั่นใจในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ที่ดี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ก�ำหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมี
การพิจารณาในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลจ�ำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างมีหลักเกณฑ์
3

https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocationsV08-08F-0529.pdf
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• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2553 ได้ระบุเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า “ก�ำหนดให้ภาครัฐ
ทีใ่ ห้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”
• แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to
Protect the Personally Identifiable Information) ให้แนวปฏิบัติส�ำหรับ
หน่วยงานในการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน
โดยการน�ำเสนอขั้นตอนในการด�ำเนินการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
นอกจากนั้นน�ำเสนอวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมชุดข้อมูล (Integrated
Datasets) การเชือ่ มโยงข้อมูลผ่านตัวแบบข้อมูล (Data Model Market Place)
และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบกลุ่ม (Batch)
4) การรักษาความลับ
การรักษาความลับทางราชการเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เป็นการป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อภาครัฐ ทัง้ ใน
ด้านชื่อเสียง การเงิน ความสามารถในการพัฒนาประเทศ และความมั่นคง
ของประเทศ โดยมีกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความลับ ดังนี้
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• พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนด
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. นี้ จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง
หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตามค�ำสั่งศาล ที่จะน�ำมาพิจารณา
ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่
ก�ำหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรักษา
ความลับของหน่วยงานภาครัฐ
• แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร
และสถานที่ที่จัดท�ำขึ้นจากระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ควรน�ำมาพิจารณาในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
นอกจากการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
หน่วยงานต้องพิจารณากฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หรือ พ.ร.บ. ซึ่งมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอีกด้วย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจทิ ลั พ.ศ. 2562 โดยก�ำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มกี ารบริหารงาน
และการจัดท�ำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจทิ ลั โดยมีการบริหารจัดการ
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�ำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อม
โยงเข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งมั่ น คงปลอดภั ย และมี ธ รรมาภิ บ าล โดยมุ ่ ง หมายใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึง
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ประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
2) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมและก�ำกับดูแล
หน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ ต้องด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาสถานะของข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
3) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบ
ปลอดภัย พ.ศ. 2555 โดยก�ำหนดให้มมี าตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง หรือระดับพื้นฐาน
ให้หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
3.3.2 หลักการของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เอือ้ ต่อ
การมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สนับสนุนให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐทีด่ ี ในขณะเดียวกันจะต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดทีอ่ าจส่ง
ผลในเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ในหน่วยงานด้วย วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้อจ�ำกัดที่
อาจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงในธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานได้ เนือ่ งจาก
แต่ละหน่วยงานล้วนมีวฒ
ั นธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
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ดังนั้นการตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันมีความจ�ำเป็นต่อการก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย บทบาทหน้าที่ การด�ำเนิน
งานที่เอื้อต่อธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังต้องมี
มาตรการรองรับกรณีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เนือ่ งจากหากมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐก็จะเปลี่ยนตาม
ไปด้วย
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3.4 การนิยามข้อมูล
(Data Definition)

กำรนิยำมข้อมูลต้องมีควำมถูกต้องและชัดเจน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ตรงกันระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท�ำให้มองเห็นถึง
ภำพรวมของข้อมูล ขณะทีก่ ำรท�ำเมทำดำตำเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจต่อข้อมูลมำก
ยิ่งขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้
3.4.1 หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category)
ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้
ข้อมูล
ความมัน่ คง

ข้อมูล
ส่วนบุ คคล

ข้อมูล

ข้อมูล
สาธารณะ

ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ

รู ปที่ 14 หมวดหมู ่ของข้อมู ล
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1) ข้อมูลส่วนบุคคล มีนิยามและที่มา ดังนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�ำให้
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ
ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัตกิ ารท�ำงานบรรดาทีม่ ชี อื่ ของผูน้ นั้ หรือมีเลขหมาย รหัส
หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�ำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540)
จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุ ปว่า ข้อมูลส่วนบุ คคล คือ
“ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ เฉพาะตัวของบุ คคล ทีท่ �ำให้สามารถระบุ ตัวหรือ
รู้ตัวของบุ คคลนัน้ ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการศึกษา ประวัติสุขภาพ
ลายพิมพ์นวิ ้ มือ เป็นต้น”

2) ข้อมูลความมั่นคง มีนิยามและที่มา ดังนี้
มาตรา  59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560)
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จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุ ปว่า ข้อมูลความมั่นคง คือ
“ข้อมูลเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ ทีท่ �ำให้เกิดความสงบเรียบร้อย
การมีเสถียรภาพความเป็นปึ กแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น”

3) ข้อมูลความลับทางราชการ มีนิยามและที่มา ดังนี้
“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 ที่มีค�ำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก�ำหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือ
ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ราชการ พ.ศ. 2544)
“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสาร
บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่า
เป็นความลับของทางราชการ (ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับเอกชน (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540)
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จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุ ปว่า ข้อมูลความลับทางราชการ คือ
“ข้อมูลทีอ่ ยู ่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ทีม่ ีค�ำสัง่ ไม่ให้มีการเปิ ดเผย และมีการก�ำหนดชั ้นความลับของข้อมูล”

4) ข้อมูลสาธารณะ มีนิยามและที่มา ดังนี้
มาตรา  59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560)
“ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ หรือตรวจสอบได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องร้องขอ (ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ)
จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุ ปว่า ข้อมูลสาธารณะ คือ
่
“ข้อมูลทีสามารถเปิ ดเผยได้ สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุ คคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น”
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3.4.2 ค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata)
ค�ำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา  คือ “ข้อมูลที่ใช้ก�ำกับและ
อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น”4 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ซึ่งให้รายละเอียด
ของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้านธุรกิจ เหมาะส�ำหรับผู้ใช้งานข้อมูล (Data
User) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาการข้อมูล (Data
Scientist) ตัวอย่างรายการเมทาดาตาเชิงธุรกิจ เช่น ชือ่ ข้อมูล ชือ่ เจ้าของข้อมูล
ค�ำส�ำคัญ ค�ำอธิบายอย่างย่อ วันทีเ่ ริม่ ต้นใช้งาน วันทีท่ ำ� การเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ภาษาที่ใช้ ชื่อฟิลด์ข้อมูล (เช่น ชื่อพนักงาน นามสกุล เพศ) ในภาคผนวก ก
อธิบายเมทาดาตาเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่รวมชื่อฟิลด์ข้อมูล เนื่องจากชื่อฟิลด์ข้อมูล
ของแต่ละชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน
2) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ซึง่ ให้รายละเอียด
ของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้านเทคนิค (Technical) และปฏิบัติการ
(Operational) เหมาะส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database
Administrator) ตัวอย่างรายการเมทาดาตาเชิงเทคนิค เช่น ชื่อตารางข้อมูล
ในฐานข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูล ในตารางข้อมูล ประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข
ตัวหนังสือ หรือวันที่) ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล (เช่น 10 ตัวอักษร 50
ตัวอักษร หรือ 100 ตัวอักษร) คีย์ข้อมูล (Primary Key หรือ Foreign Key)
รวมไปถึงข้อมูลส�ำหรับการส�ำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)

4

https://data.go.th/~/document/14
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3.4.3 บัญชี ข้อมูล (Data Catalog)
บัญชีข้อมูล คือ “รายการของชุดข้อมูลที่หน่วยงานถือครองหรือ
บริหารจัดการ” (Australian Institute of Health and Welfare, 2014)
ซึ่งรายการของชุดข้อมูลที่จ�ำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่ม หรือจัดประเภท
ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน สามารถจัดเตรียมได้
ในรูปแบบของตารางรายชื่อชุดข้อมูล รายงาน หรือแอปพลิเคชัน บัญชีข้อมูล
ถูกใช้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล (Datasets) หรือเมทาดาตา 
(Metadata) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ผู้ใช้งานข้อมูล
(Data User) ใช้ส�ำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้งาน นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst) และนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ใช้สำ� หรับการค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์หรือประมวลผล บริกรข้อมูล (Data Stewards)
ใช้ส�ำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล
(Data Policy Compliance) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance Council) ใช้สำ� หรับการค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในระดับนโยบาย
3.4.4 คลังเมทาดาตา (Metadata Repository) หรือ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
คลังเมทาดาตา หรือพจนานุกรมข้อมูลเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมและ
จัดเก็บเมทาดาตา  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและ
เข้าถึงได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงควรได้รับสิทธิ์ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทและความรับผิดชอบ เช่น ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถ
เข้าถึงได้เฉพาะเมทาดาตาเชิงธุรกิจ ขณะที่บริกรข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทั้ง
เมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค โดยความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี
ข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา พจนานุกรมข้อมูล และชุดข้อมูล แสดงดังรูปที่ 15
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Metadata 1
Business Metadata

Dataset 1

Data Catalog

Technical Metadata

Metadata 2
Business Metadata

Dataset 2

Technical Metadata

Metadata n
Business Metadata

Dataset n

Technical Metadata
Metadata Repository / Data Dictionary
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี ข้อมู ล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา
พจนานุกรมข้อมู ล และชุ ดข้อมู ล

จากรูปที่ 15 บัญชีขอ้ มูลเปรียบเสมือนสารบัญ เมนู หรือตัวชีไ้ ปยังเมทาดาตา
ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังเมทาดาตา  โดยเมทาดาตาจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้คลังเมทาดาตา หรือพจนานุกรมข้อมูลมักจะ
ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์
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3.5 กฎเกณฑ์ข้อมูล
(Data Rules)

กฎเกณฑ์ขอ้ มูลมักจะอ้างถึงนโยบายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
โดยนโยบายข้อมูลอธิบายถึงข้อควรปฏิบตั แิ ละข้อห้ามปฏิบตั ิ ขณะทีม่ าตรฐาน
ข้อมูลอธิบายถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติเกี่ยว
กับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ดังนัน้ ในการ
จัดท�ำมาตรฐานควรจะมีความสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที่ก�ำหนดไว้ โดยทั้ง
นโยบายและมาตรฐานจะต้องสอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับ
หน่วยงานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบตั ขิ อง
หน่วยงาน รวมทั้งประกาศเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบด้วย
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนี้
3.5.1 นโยบายข้อมูล (Data Policies)
การก�ำหนดนโยบายข้อมูลจัดเป็นหนึง่ ในพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ดังนั้นเพื่อให้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการก�ำหนด
นโยบายที่ระบุอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
หรือข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านการอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร มีการเผยแพร่
และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน รวมถึงควรมีการทบทวนนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นโยบาย
ข้อมูลได้ถูกน�ำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยนโยบายข้อมูล
ควรจะครอบคลุมระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวติ ของ
ข้อมูล ซึง่ อาจจะประกอบไปด้วยนโยบายต่าง ๆ หรือหมวดนโยบาย ทัง้ นีห้ น่วย
งานควรจัดท�ำนโยบายข้อมูลภายใต้กรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy
Framework) ดังนี้
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นโยบายข้อมูล (Data Policy)

หมวดทั่วไป

หมวดการจัดเก็บข้อมูล
และท�ำลายข้อมูล

หมวดการประมวลผล
และการใช้ข้อมูล

หมวดการแลกเปลี่ยน
และการเชื่ อมโยงข้อมูล

หมวดการเปิ ดเผย
ข้อมูล

รู ปที่ 16 นโยบายข้อมู ล

1) หมวดทั่วไป (General Domain)
เพือ่ ก�ำหนดนโยบายทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล เช่น โครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ประกอบกันเป็นโครงสร้าง
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยต้องได้รับการมอบอ�ำนาจและการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร
• ก�ำหนดกลุม่ บุคคลหรือบุคคลภายในหน่วยงาน เพือ่ เป็นเจ้าของข้อมูล
ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เพราะหน่วยงานถือเป็นเจ้าของข้อมูล
ทุกประเภททีเ่ กิดจากการด�ำเนินงานภายในหน่วยงานนัน้ ๆ
• ก�ำหนดขอบเขตข้อมูลที่นโยบายข้อมูลครอบคลุม เช่น ข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (ฐานข้อมูล และ CSV) ข้อมูลกึง่ โครงสร้าง (XML และ JSON) ข้อมูล
ที่ไม่มีโครงสร้าง (เอกสาร เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว)
• ก� ำ หนดนโยบาย มาตรการการรัก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
เพื่อป้องกันการเข้าถึง การสูญหาย การท�ำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยไม่ได้รับการอนุญาต
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• น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในการจัดท�ำ
เมทาดาตา 
• ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายข้อมูลกับการด�ำเนินการใด ๆ
ของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ทบทวนนโยบายข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากพบว่านโยบายข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
• สือ่ สารและเผยแพร่นโยบายข้อมูลให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน
• สนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
และการบริหารจัดการข้อมูล โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหาร
จัดการและระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล (วงจรชีวิตของข้อมูล)
2)		 หมวดการจัดเก็บข้อมูลและท�ำลายข้อมูล
(Data Storage and Destruction Domain)
เพื่ อ ก� ำ หนดนโยบายในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และท� ำ ลายข้ อ มู ล อย่ า งมี
คุณภาพ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ก�ำหนดสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ อือ้ ต่อการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
• ก�ำหนดชั้นความลับของข้อมูล และจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวทาง
หรือมาตรฐานการจัดชัน้ ความลับของข้อมูล (Data Classification Guideline/
Standard) ทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความมัน่ คงปลอดภัย และรักษาคุณภาพ
ของข้อมูล
• ก�ำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
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• จัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการ
ด�ำเนินงาน โดยข้อมูลนัน้ จะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
ทัง้ นีค้ วรจัดท�ำเมทาดาตาส�ำหรับชุดข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บ
• ในกรณีที่มีการร้องขอให้ท�ำลายข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่จัดเก็บต้องด�ำเนินการ
ท�ำลายให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด ๆ
• ก�ำหนดแนวทางในการท�ำลายข้อมูล เมือ่ ข้อมูลนัน้ ไม่มกี ารใช้งานหรือ
มีการเก็บข้อมูลไว้นานเกินกว่าระยะเวลาทีก่ ำ� หนด แต่ควรมีการเก็บรักษาเมทา
ดาตาของข้อมูลทีท่ ำ� ลายไว้ เพือ่ ใช้สำ� หรับการตรวจสอบภายหลัง
• สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด เก็ บ และท� ำ ลายข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
3)		 หมวดการประมวลผลข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล
(Data Processing and Use Domain)
เพื่อก�ำหนดนโยบายในการประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล ให้ได้
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ก�ำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลข้อมูล และ
ท�ำการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• การด�ำเนินการประมวลผลข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามขอบเขต เงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ด�ำเนินการ
กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
91

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

• จัดท�ำเมทาดาตาส�ำหรับข้อมูลทีจ่ ดั เก็บอยูใ่ นคลังข้อมูล (Data Warehouse)
• ต้องมีการบันทึกประวัตกิ ารประมวลผลและการใช้ขอ้ มูล (Log File)
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
4) หมวดการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล
(Data Exchange and Integration Domain)
เพื่อก�ำหนดนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีคุณภาพ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย คุณภาพข้อมูล
และผู้ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
• ก�ำหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่
ขัน้ ตอนการเตรียมการ ขัน้ ตอนเริม่ ด�ำเนินการ ขัน้ ตอนระหว่างด�ำเนินการ และ
ขั้นตอนสิ้นสุดการด�ำเนินการ
• ก�ำหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลทีต่ อ้ งการแลกเปลีย่ นทีจ่ ำ� เป็นให้ครบถ้วน
• ท�ำสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการน�ำ
ข้อมูลไปใช้
• ก�ำหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
• บันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นใน
แต่ละครัง้ ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล (Log File) ระหว่างหน่วยงาน เพือ่ ให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
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• สามารถตรวจสอบได้วา่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลได้ดำ� เนินการอย่างเหมาะสม
หรือเป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ กระบวนการแลกเปลีย่ น และมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
5) หมวดการเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure Domain)
เพื่อก�ำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
• ห้ามเปิดเผยข้อมูลทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ นโยบาย
แนวปฏิบัติ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
• ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อน
การเปิดเผยข้อมูล
• ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและน�ำไปใช้ได้ง่าย
• ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคูไ่ ปกับข้อมูลทีเ่ ปิดเผย
• สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด�ำเนินการอย่าง
เหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล
3.5.2 มาตรฐานข้อมูล (Data Standards)
มาตรฐานข้อมูลอ้างถึงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
และการใช้ ข ้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น กลไกอย่ า งหนึ่ ง ในธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความหลากหลายของวิธี
การปฏิบัติ เช่น มาตรฐานเมทาดาตา  (Metadata Standard) มาตรฐาน
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ชุดข้อมูล (Datasets Standard) มาตรฐานการจัดชัน้ ความลับของข้อมูล (Data
Classification Standard) มาตรฐานเมทาดาตา  (Metadata Standard)
คือ การก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของเมทาดาตา  เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ได้ถูกต้องตรงกันตลอดทั้งหน่วยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI)5 ได้ก�ำหนดมาตรฐานเมทาดาตาส�ำหรับอธิบาย
ชุดข้อมูล เช่น ชือ่ ข้อมูล ชือ่ เจ้าของข้อมูล ค�ำอธิบายข้อมูล ขอบเขตการจัดเก็บ
รูปแบบข้อมูล ภาษา  สิทธิการเข้าถึง ทั้งนี้มาตรฐานเมทาดาตามักจะอ้างถึง
ทัง้ เมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค แต่มกั จะไม่รวมองค์ประกอบ
ของฟิลด์ขอ้ มูล ซึง่ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดข้อมูล มาตรฐานชุดข้อมูล
(Datasets Standard) คือ การก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของข้อมูลที่มี
การใช้ร่วมกันจากหลาย ๆ ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของ
ข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ
ซึ่งส่วนงานหรือหน่วยงานต้องร่วมกันก�ำหนดเมทาดาตาขึ้นมาเพื่ออธิบาย
คุณลักษณะของชุดข้อมูลทีใ่ ช้รว่ มกัน แล้วด�ำเนินการบูรณาการข้อมูลทีก่ ระจาย
อยู่ตามส่วนงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มาตรฐานชุดข้อมูลมักจะ
อธิบายถึงองค์ประกอบของฟิลด์ข้อมูล เช่น ชื่อฟิลด์ข้อมูล ประเภทข้อมูล
(เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ วันที่) ช่วงค่าของข้อมูล และการอนุญาตให้ฟิลด์ข้อมูล
เป็นค่าว่างมาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification
Standard) คือ การก�ำหนดรูปแบบและข้อก�ำหนดของการจัดชั้นความลับของ
ข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ชั้นความลับของข้อมูลมักถูกก�ำหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงาน
และความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างชั้นความลับ ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก
5

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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ลับ และเปิดเผยได้ ตัวอย่างประเภทของผลกระทบ 1) ด้านชือ่ เสียง เช่น ข้อมูล
ในเชิงลบของหน่วยงานถูกเปิดเผยส่งผลให้หน่วยงานหรือประเทศเสียชื่อเสียง
2) ด้านความต่อเนือ่ งของการด�ำเนินการ เช่น ข้อมูลระบบเครือข่ายถูกเปิดเผย
ท�ำให้ระบบเครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตี ซึง่ ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานหยุดชะงักหรือล่าช้า  3) ด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตใน
หน่วยงานถูกเปิดเผย ท�ำให้สญ
ู เสียงบประมาณของหน่วยงาน 4) ด้านทรัพยากร
บุคคล เช่น ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย ส่งผลให้บุคลากรคนส�ำคัญต้องลาออก
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3.6 การวัดการด�ำเนินการและความส�ำเร็จของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

(Data Governance Metrics and Success Measures)

การวัดการด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นการประเมินความ
พร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล จะแสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงาน
ในเรือ่ งความพร้อมและความก้าวหน้าในการด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ซึ่ ง ผลของการด� ำ เนิ น การธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล จะส่ ง ผลถึ ง ความส� ำ เร็ จ ของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
และมูลค่าเชิงธุรกิจ ระดับความพร้อมที่สูงควรจะสะท้อนถึงความส�ำเร็จที่สูง
อย่างไรก็ตามระดับความพร้อมกับความส�ำเร็จอาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจ
จะมาจากสาเหตุอื่นหรือเกณฑ์การประเมินความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ดังนัน้ หน่วยงานควรจะค้นหาสาเหตุทแี่ น่ชดั พร้อมทัง้ ด�ำเนินการแก้ไข
เกณฑ์การประเมินความพร้อมเพือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
แนวทางการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การประเมินคุณภาพ
ของข้อมูล และการประเมินความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
3.6.1 การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Readiness Assessment)
การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะท�ำให้เราได้
ทราบถึงสิ่งที่เราได้ด�ำเนินการแล้ว และสิ่งใดบ้างที่ควรจะด�ำเนินการต่อไป
เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความพร้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 6 ระดับดังนี้
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• ระดับ 0 : None หมายถึง ไม่มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือมีแต่
ไม่ได้ดำ� เนินการอย่างเป็นทางการ นัน่ คือ มีการด�ำเนินงานบางส่วนและไม่มกี าร
ประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ
• ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานของกระบวนการ
นั่นคือ กระบวนการถูกก�ำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ท�ำให้แต่ละโครงการ
หรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกัน และอ�ำนาจในการจัดการ
และธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกด�ำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท�ำให้การท�ำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สอดคล้องกัน
• ระดับ 2 : Managed หมายถึง เริ่มมีการก�ำหนดมาตรฐานของ
กระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงานหรือบริการ และมีการก�ำหนดบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำกับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูล
• ระดับ 3 : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกก�ำหนดเป็น
มาตรฐานของหน่วยงาน มีการก�ำหนดส่วนงานกลางในการก�ำกับและติดตาม
ข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบังคับใช้
นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงาน
คุณภาพข้อมูลหรือความมั่นคงปลอดภัย
• ระดับ 4 : Advanced หมายถึ ง กระบวนการถู ก ก� ำ หนดเป็ น
มาตรฐานของหน่วยงาน มีการก�ำหนดส่วนงานกลางในการก�ำกับและติดตาม
ข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบังคับใช้
นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงาน
คุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย
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• ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการด�ำเนินการสอดคล้องกับ
ระดับ 4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่
สอดคล้องในการปฏิบตั งิ านกับนโยบายข้อมูล (Non-Conformation) คุณภาพ
ข้อมูลที่ต�่ำ และความไม่คุ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล ด�ำเนินการปรับปรุง
กระบวนการ กฏเกณฑ์และนโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงาน
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มีสว่ นงานกลางในธรรมาภิบาล มีกระบวนการเป็นมาตรฐาน บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน
ข้อมูล ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคคล หน่วยงาน
ด้ า นธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีสว่ นงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูล มีกระบวนการเป็นมาตรฐาน บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลด้าน หน่วยงาน
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 : Optimized

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน

4 : Advanced

3 : Standardized มีสว่ นงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูล มีกระบวนการเป็น
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลด้าน มาตรฐานหน่วยงาน
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

ประเมินคุณภาพข้อมูลและ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ความมั่นคงปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง

ประเมินคุณภาพข้อมูลและ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ
ความมั่นคงปลอดภัย

ประเมินคุณภาพข้อมูลหรือ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางการ

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

มีการก�ำหนดผูก้ ำ� กับดูแลใน มีกระบวนการเป็นมาตรฐาน บังคับใช้ในส่วนงาน/
แต่ละส่วนงาน/บริการ
ส่วนงาน/บริการ
บริการ

2 : Managed

การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

มี ก ารก� ำ หนดผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล กระบวนการยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ
อย่างไม่เป็นทางการ

การประเมินคุณภาพ
ข้อมูล และความมั่นคง
ปลอดภัย

1 : Initial

นโยบายข้อมูล
และการตรวจสอบ

ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มหี รือมีแต่ไม่เป็นทางการ

โครงสร้าง
กระบวนการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

0 : None

ระดับ

ตารางที่ 16 ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ
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3.6.2 การประเมินคุณภาพของข้อมูล
(Data Quality Assessment)
กำรประเมินคุณภำพของข้อมูลเป็นกำรตรวจสอบผลลัพธ์หรือควำมส�ำเร็จ
จำกธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ โดยองค์ประกอบในกำรประเมินคุณภำพ
ประกอบด้วย
ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง
ข้อมูลมีความ
พร้อมใช้

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน

การประเมิน
คุณภาพ
ของข้อมูล
ข้อมูลตรงตาม
ความต้องการ
ของผู ้ใช้

ข้อมูลมีความ
ต้องกัน
ข้อมูลมีความ
เป็นปั จจุ บัน

รูปที่ 17 องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมู ล
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1) ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลน�ำเข้า  และการควบคุม
การประมวลผล การควบคุมข้อมูลน�ำเข้าเป็นการกระท�ำเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า
ข้อมูลน�ำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะถ้าข้อมูลน�ำเข้าไม่มีความถูกต้อง
แล้ว ถึงแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้
ก็จะไม่มีความถูกต้อง หรือน�ำไปใช้ไม่ได้ ข้อมูลน�ำเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่าน
การตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ข้อมูลบางประเภทอาจต้องแปลงให้อยูใ่ นรูปแบบ
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจต้องพิมพ์ข้อมูล
มาตรวจสอบก่อนการประมวลผล ถึงแม้วา่ จะมีการตรวจสอบข้อมูลน�ำเข้าแล้ว
ก็ตามก็อาจท�ำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เช่น การเขียนโปรแกรมหรือใช้สูตร
ค�ำนวณผิดพลาด ดังนั้นจึงควรก�ำหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล ได้แก่
การตรวจสอบยอดรวมที่ได้จากการประมวลผลแต่ละครั้ง หรือการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติที่มี
การค�ำนวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่
2) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบางประเภท
หากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลทีด่ อ้ ยคุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลประวัตคิ นไข้
หากไม่มหี มูเ่ ลือดของคนไข้ จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอข้อมูลต้องการ
ข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้ หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม
ถ้ามีชื่อและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ต�ำบล เขต/อ�ำเภอ
หรือจังหวัด ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้เช่นกัน
3) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียว
ทีส่ อดคล้องกับค่าในชุดข้อมูลอืน่ นอกจากนีค้ ำ� จ�ำกัดความของความสอดคล้อง
ระบุว่าหากมีการดึงข้อมูลสองค่าจากชุดข้อมูลแยกต่างหากต้องไม่ขัดแย้งกัน
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เช่ น ข้ อ มู ล วั น ที่ ห รื อ เวลาที่ เ ก็ บ ในฐานข้ อ มู ล เจ้ า หน้ า ที่ และฐานข้ อ มู ล
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการชุดข้อมูลที่มีรูปแบบต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะ
ทีก่ ารออกแบบระบบมีการน�ำเข้าข้อมูลก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ หรือแม้กระทัง่ การ
ใช้กฎตรวจวัดความถูกต้องของข้อมูลที่ต่างกัน
4) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจาก
จะเป็นข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องเชือ่ ถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถน�ำเอาผลลัพธ์ทไี่ ด้ไปใช้ได้ทนั เวลา นัน่ คือ จะต้องเก็บข้อมูล
ได้รวดเร็วเพื่อทันความต้องการของผู้ใช้ เช่น ตัวอย่างข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานโดยส่วนงานที่มีหน้าที่น�ำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้มีการด�ำเนินการ
ตามเวลาทีก่ ำ� หนด คือท�ำให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั ซึง่ จะท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถน�ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ระดับของ
ข้อมูลที่บริหารจัดการต้องน�ำเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติที่จะเป็นการน�ำเสนอ
ในรูปแบบตาราง เข้าใจง่าย และข้อความอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า ซึ่งสามารถใช้
งานได้ตามความต้องการ
6) ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข้าถึงได้ง่าย
สามารถใช้งานได้จริง และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์
แผนงานต้องการข้อมูลบัญชีของการประกันภัยต่อเขตต่าง ๆ แต่ขอ้ มูลไม่พร้อม
ใช้งานจนกระทั่งต้องใช้คนเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมา  ในกรณีนี้
หากข้อมูลมีความพร้อมใช้ตรงกับความต้องการใช้ ผูใ้ ช้สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ได้ทันที
ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 17
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แถว × ฟิลด์

1) แถว
2) แถว × ฟิลด์
3) แถว × ฟิลด์ที่จ�ำเป็น

ความครบถ้วน

รูปแบบการวัด

ความถูกต้อง

คุณภาพข้อมูล

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วยวัด

ตัวอย่าง

กรณีที่ 1 : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล
ถ้าพบว่ามีการบันทึกข้อมูล 900 คน โดยไม่สนใจจ�ำนวนฟิลด์ที่มีการบันทึก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้
มีความครบถ้วน
= (900 /1,000) × 100
= 90
กรณีที่ 2 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล
ถ้าพบว่ามี 60 ฟิลด์จาก 100 ฟิลด์ ทีม่ กี ารบันทึกข้อมูลทัง้ 1,000 คน ดังนัน้ ข้อมูลชุดนีม้ คี วาม
ครบถ้วน
= (1,000 × 60) / (1,000 × 100) × 100
= 60
กรณีที่ 3 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูลที่มีความจ�ำเป็นเท่านั้น
ถ้าก�ำหนดให้มี 80 ฟิลด์ที่มีความจ�ำเป็นต้องบันทึกข้อมูล แล้วพบว่ามี 60 ฟิลด์จาก 80 ฟิลด์
ที่มีการบันทึกข้อมูลทั้ง 1,000 คน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน
= (1,000 × 60) / (1,000 × 80) × 100
= 75

ถ้าพบว่ามี 80 ฟิลด์ที่มีความถูกต้องตลอดทั้ง 1,000 คน
ดังนั้นชุดข้อมูลนี้มีความถูกต้อง
= (1,000 × 80) / (1,000 × 100) × 100
= 80

ตารางที่ 17		ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมู ลที่เป็นโครงสร้างส�ำหรับ แต่ละชุ ดข้อมู ล
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1) แถว
2) แถว x ฟิลด์

ฟิลด์

ชุดข้อมูล

ความเป็นปัจจุบัน

ตรงตามความต้องการใช้

ความพร้อมใช้

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วยวัด

= 100 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล ก�ำหนดให้
= 66.67 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ XML JSON และ CSV
= 33.33 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ WORD PDF
หมายเหตุ : ข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าสามารถจัดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีเครื่องมือ
หรือวิธีการที่ท�ำให้การน�ำข้อมูลไปใช้งานสะดวกมากขึ้น

ถ้าพบว่ามี 20 ฟิลด์ที่ไม่เคยถูกน�ำไปใช้ ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความตรงตามความต้องการใช้
= [ (100 – 20) / 100 ] × 100
= 80

กรณีที่ 1 : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล
ถ้ามีพนักงานใหม่ 10 คน และมีพนักงานเก่า 5 คนที่มีการเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งยังไม่มีการบันทึก
หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน
= 100 – [(10 + 5) / (1,000 + 10) × 100]
= 98.51
กรณีที่ 2 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล
ถ้ามีพนักงานใหม่ 10 คน และมีพนักงานเก่า 5 คนที่มีการเปลี่ยนชื่อและบ้านเลขที่ ซึ่งยังไม่มี
การบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน
= 100 – [ [ (10 × 2) + (5 × 2) ] / [ (1,000 + 10) × 100] × 100 ]
= 99.97
หมายเหตุ : ชื่อและบ้านเลขที่นับเป็น 2 ฟิลด์

ถ้าพบว่ามี 20 ฟิลด์ที่เก็บซ�้ำซ้อนกับชุดข้อมูลอื่นและมีรูปแบบของฟิลด์ที่แตกต่างกัน เช่น
รูปแบบวันที่ รูปแบบรหัส ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความความต้องกัน
= (100-20 / 100) x 100
= 80

ตัวอย่าง

หมายเหตุ : ก�ำหนดให้ชุดข้อมูลพนักงาน มีจ�ำนวน 1,000 แถว (คน) แต่ละแถวประกอบด้วย 100 คอลัมน์ (ฟิลด์)

ฟิลด์

รูปแบบการวัด

ความต้องกัน

คุณภาพข้อมูล

ตารางที่ 17		ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมู ลที่เป็นโครงสร้างส�ำหรับ แต่ละชุ ดข้อมู ล (ต่อ)
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3.6.3 การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
(Data Security Assessment)
การประเมิ น ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ใ นการ
วัดความส�ำเร็จจากธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) จั ด ท� ำ นโยบายด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ที่ ร วมถึ ง
การป้องกันข้อมูลในบริบทของการรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล
2) ข้อมูลมีการจัดชัน้ ความลับ (Data Classification) ข้อมูลควรมีการ
จัดชัน้ ความลับให้สอดคล้องกับกฎหมาย เงือ่ นไข และข้อก�ำหนดต่าง ๆ รวมถึง
การค�ำนึงถึงมูลค่า ความส�ำคัญ และความอ่อนไหวของข้อมูล กรณีที่ผู้ไม่ได้รับ
สิทธิในการเข้าถึงนั้นท�ำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย การก�ำหนดระดับชัน้
ความลับ เช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก และข้อมูลเปิดเผยได้
3) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล (Data
Protection) การก�ำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ต้องค�ำนึงถึงระดับชั้นความลับของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต้องมี
การก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แบบพิ เ ศษ
เพื่อป้องกันการเข้าถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนั้น รวมถึงเพื่อป้องกัน
การดัดแปลง แก้ไข แต่งเติมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
4) ข้อมูลถูกใช้งานอย่างเหมาะสม การน�ำข้อมูลไปใช้ควรด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตและไม่ขัดต่อกฎหมาย
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5) ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ ต้องมีการด�ำเนินการเตรียม
ความพร้อมไม่วา่ ข้อมูลจะอยูใ่ นประเภทใดก็ตาม เช่น ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ
ต้องมีสถานที่จัดเก็บดูแล และสามารถเข้าถึงโดยผู้มีสิทธิได้อย่างสม�่ำเสมอ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการเตรียมความพร้อมเรือ่ งระบบงาน การ
ส�ำรองข้อมูล รวมถึงมีแผนการด�ำเนินการในกรณีฉกุ เฉินใด ๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการ
ใช้ข้อมูลด้วย
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ตารางที่ 18		ตัวอย่างการวัดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ล
ความมั่นคง
ปลอดภัย หน่วยวัด
ตัวอย่าง
ของข้อมูล
ความลับ
จ�ำนวนชั้น - จ� ำ นวนการพิ จ ารณาทบทวนนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย
ความถูกต้อง
สารสนเทศและมาตราการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ความพร้อมใช้
- จ�ำนวนการส่งเสริมสื่อสารสร้างความตะหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัย
- จ�ำนวนการทดสอบความต่อเนื่องของการให้บริการและการน�ำ
ข้อมูลกลับมาใช้
ความลับ
ร้อยละ - ร้อยละของการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่ได้ก�ำหนดไว้
ความถูกต้อง
= จ�ำนวนข้อก�ำหนดของนโยบายที่เป็นไปตามที่ก�ำหนด × 100
ความพร้อมใช้
จ�ำนวนข้อก�ำหนดของนโยบายทั้งหมด
- ร้อยละของจ�ำนวนเหตุละเมิดความมัน่ คงปลอดภัยทีค่ วบคุมได้ เช่น
ร้อยละของการถูกเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
สูตรการค�ำนวณ
= จ�ำนวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมได้ × 100
จ�ำนวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด
- ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่
ลดลง เช่น ร้อยละของจ�ำนวนข้อร้องเรียนจากการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
สูตรการค�ำนวณ
= จ�ำนวนข้อร้องเรียนปีปัจจุบัน – ปีที่ผ่านมา × 100
จ�ำนวนข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมา
- ร้อยละของความส�ำเร็จในการกู้คืนข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
= จ�ำนวนกู้คืนข้อมูลที่ความส�ำเร็จ × 100
จ�ำนวนกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
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ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)
เปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการริเริม่ ก�ำหนดกลไกต่าง ๆ ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล ให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และสามารถเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนิน
งานทั้งการเปิดเผยข้อมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้าง
ประโยชน์จากข้อมูลต่อไปในอนาคต ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการด�ำเนิน
งานและการแข่งขันของประเทศ
จากกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามหัวข้อในบทที่ 3 ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึ ง โครงสร้ า ง กระบวนการและหลั ก เกณฑ์ ต ่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีนั้น หน่วยงานควรค�ำนึงถึงการด�ำเนินงานดังนี้
1. บทบาทของผู ้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญยิง่ ในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานต้องมีความมุง่ มัน่ ในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
โดยผู้บริหารควรมีบทบาท ดังนี้
		
• สื่อสารถึงความส�ำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ขอบเขต
นโยบาย และเป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
		
• สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
		
• ทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอยู่สม�่ำเสมอ
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2. จั ด ตั้ง คณะท� ำ งาน จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล บริกรข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดู
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว นอกจากนั้นบางหน่วยงานอาจมีบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ในลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนจะ
ส่งผลต่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน
3. ก�ำหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ก�ำหนดกระบวนการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Process) ตามที่ได้ก�ำหนดไว้
ในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยพิจารณาถึง การเลือกข้อมูลเพือ่ ด�ำเนิน
การธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
รวมถึงการบริหารจัดการคน โดยกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึง
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ก�ำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล การก�ำหนดนโยบายข้อมูล
จัดเป็นหนึง่ ในพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบายทีก่ ำ� หนดสามารถ
ใช้รายละเอียดตามที่ระบุในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ โดยค�ำนึงถึง
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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5. การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
กลุ ่ ม คนที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ใ นธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ ที่ 2
มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน
การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามล�ำดับ
องค์ประกอบอย่างน้อยที่หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการ ได้แก่
		
• สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน
		
• ด�ำเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล
		
• บริหารจัดการข้อมูล
		
• ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลีย่ น ตลอดจนการเชือ่ มโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
6. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การท�ำงานในภาพรวมเพือ่ เป็นข้อมูล
ที่ใช้ส�ำหรับการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต และบรรลุ
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปในกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนั้นจะต้องจัดท�ำอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น
หน่วยงานควรต้องด�ำเนินการและวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อ
ยกระดั บ การด� ำ เนิ นงานให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครั ฐ ที่ มี ให้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน เพิ่มศักยภาพ ส่งผลดีทั้งต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป
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ก

แบบฟอร์มการจัดท�ำค�ำอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
ตารางที่ 19		แบบฟอร์มการจัดท�ำค�ำอธิบายชุ ดข้อมู ลดิจิทัล หรือเมทาดาตา
ชื่อรายการ
1) เลขที่เมทาดาตา
2) ชื่อข้อมูล
3)

4)
5)

6)

7)

ค�ำอธิบาย
ก�ำหนดเลขที่ให้เป็น Unique
ชื่ อ ของข้ อ มู ล ที่ ก� ำ หนดโดย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เจ้าของข้อมูล
ชือ่ บุคคล ชือ่ ส่วนงาน หรือชือ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ค�ำส�ำคัญ
หัวข้อ ค�ำ หรือวลี ทีใ่ ช้สำ� หรับ
การค้นเรื่องที่ต้องการได้
ค�ำอธิบายอย่างย่อ บทคัดย่อของข้อมูลหรือ
Abstract ที่บ่งบอกถึง
เนื้อความในข้อมูลอย่างสั้น
ผู้สนับสนุนหรือ
ผูท้ สี่ นับสนุนหรือผูร้ ว่ มด�ำเนิน
ผู้ร่วมด�ำเนินการ การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เช่ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product
O wn e r) , ส ่ ว น คว บ คุ ม
คุณภาพ
วันที่เริ่มต้นสร้าง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น
2015-02-25)

โปรดระบุ
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ตารางที่ 19		แบบฟอร์มการจัดท�ำค�ำอธิบายชุ ดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตา (ต่อ)
ชื่อรายการ
8) วันที่ท�ำการ
เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลล่าสุด
9) แหล่งที่มา
10) หน่วยย่อยที่สุด
ที่มีข้อมูล

11) รูปแบบการเก็บ
ข้อมูล
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วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น
2015-02-25)
แหล่งที่มา เช่น จากโครงการ
ส�ำรวจ
หน่วยย่อยหรือขอบเขตทีย่ อ่ ย  บุคคล
ที่สุดที่มีข้อมูล เช่น หมู่บ้าน  สถานประกอบการ
จังหวัด ภาค ประเทศ
 ครัวเรือน
 หมู่บ้าน
 ต�ำบล
 อ�ำเภอ
 จังหวัด
 ภาค
 ประเทศ
 อื่น ๆ ............................
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล เช่น  Database
Database CSV/XLS VDO  CSV/XLS
 XML/JSON
 Image/Diagram
 VDO
 Text/Document
 เอกสารกระดาษ
 อื่น ๆ ............................
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ตารางที่ 19		แบบฟอร์มการจัดท�ำค�ำอธิบายชุ ดข้อมูลดิจทิ ลั หรือเมทาดาตา (ต่อ)
ชื่อรายการ
12) ภาษาที่ใช้

ค�ำอธิบาย
โปรดระบุ
ภาษาที่ ใ ช้ เช่ น ภาษาไทย  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา  ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น
 จีน
 ญี่ปุ่น
 อื่น ๆ ............................
13) URL
ระบุ URL เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
14) ขอบเขตที่เผยแพร่ ขอบเขตหรือพื้นที่ในการน�ำ  ภายในหน่วยงาน
ข้อมูล
เสนอ ข้ อ มู ล เช่ น ภายใน  ระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน  ภายในขอบเขตความร่วมมือ
 ระหว่างประเทศ
 ไม่จ�ำกัดขอบเขต
15) สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล อธิบาย  View
ข้อมูล
ระดับการเข้าถึงข้อมูล เช่น  Modify
View Modify
16) สิทธิในการใช้ข้อมูล สิทธิ สัญญา หรือข้อตกลงใน  ใช้โดยอิสระ
การใช้ชุดข้อมูล เช่น ใช้โดย  ให้เมื่อร้องขอ
อิสระ ให้เมื่อร้องขอ สัญญา  สัญญาอนุญาต
อนุญาต
 ขอบเขตความร่วมมือ
 อื่น ๆ ............................
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ข

บทบาท และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล

เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สงู สุด จึงมีการก�ำหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 20		บทบาท และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล
บทบาท

ความรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สถาปนิกข้อมูล
• ก�ำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดย
(Data Architect)
พิจารณาจากความต้องการข้อมูล และวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน
• พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลในภาพรวมของทัง้ หน่วยงาน
โดยประเมิ น สถานะในปั จ จุ บั น และออกแบบ
เพื่อปรับปรุงส�ำหรับอนาคต
• สร้างพิมพ์เขียว (Blueprint) ส�ำหรับการบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น การบู ร ณาการข้ อ มู ล
การไหลของข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล • บริหารจัดการ และควบคุมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
(Database Administrator) ภายในหน่วยงาน
• ก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบ
ฐานข้อมูลทั้งหมดภายในหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
รายละเอียดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานฐาน
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการส�ำรอง
ข้อมูล การกู้คืนข้อมูล
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ตารางที่ 20		บทบาท และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
บทบาท
วิศวกรข้อมูล
(Data Engineer)

นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst)

•
•

•
•

นักวิทยาการข้อมูล
(Data Scientist)

•

นักวิเคราะห์ระบบ
(System Analyst)

•

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business Analyst)

•

•

•

ความรับผิดชอบ
ออกแบบวิธีการจัดเก็บ และเรียกใช้งานข้อมูล
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ระบุชนิดของ
ข้อมูล วางโครงสร้างของการเข้าและการออกของ
ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลไหลได้อย่างไม่สะดุด
น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ในเชิ ง ธุ ร กิ จ หรื อ
แก้ ป ั ญ หาจากสิ่ ง ที่ ผิ ด แปลกไปจากแนวโน้ ม เดิ ม
โดยใช้ประสบการณ์ และหลักสถิติ
ใช้โมเดลหรือเครื่องมือในการท�ำรายงาน เพื่อสรุป
ข้อมูลส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจ
น�ำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และแปลงข้อมูล เพือ่ หา
รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
สร้างแบบจ�ำลอง และด�ำเนินการกับข้อมูลด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ เช่น Machine Learning หรือเขียนโปรแกรม
เพื่อท�ำนายมุมมอง และค�ำตอบใหม่ ๆ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหา  รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
วิเคราะห์ระบบงานภายในหน่วยงาน
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท�ำความเข้าใจเป้าหมายและปัญหาของหน่วยงาน
วิเคราะห์ความต้องการและหาค�ำตอบ เพื่อวางแผน
ด้านกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 20		บทบาท และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
บทบาท
นักออกแบบจ�ำลองข้อมูล
(Data Modeler)

ความรับผิดชอบ
• ออกแบบจ�ำลองข้อมูล เช่น Entity Relationship
Diagram และ Data Flow Diagram
• ออกแบบและพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองข้ อ มู ล (Data
Model) เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะโครงสร้ า งและ
การท�ำงานของข้อมูลให้เห็นภาพได้มากขึ้น
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
• น�ำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างและส่งมอบ
(Chief Data Officer)
เทคโนโลยี เครือ่ งมือ แนวทาง และวิธกี ารในการท�ำให้
ข้อมูลของหน่วยงานมีคณ
ุ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อหน่วยงาน
• วิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์และด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ให้มีคุณภาพและการควบคุมอื่น ๆ เพื่อรักษาความ
สมบูรณ์ของข้อมูล
• น�ำแนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุง
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ของประเทศ
• เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลีย่ น
เชื่อมโยงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
• ส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปัญหา
• วิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
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ตารางที่ 20		บทบาท และความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้เสียกับข้อมู ล (ต่อ)
บทบาท
ความรับผิดชอบ
บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
• นิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
(Business Data Stewards) • นิยามเมทาดาตา
• ร่างนโยบายข้อมูล มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
• ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ
บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
• ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งคุ ณ ภาพข้ อ มู ล เช่ น ก� ำ หนด
(Technical Data Stewards) นโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ
ข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล • ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งคุ ณ ภาพข้ อ มู ล เช่ น ก� ำ หนด
(Data Quality Stewards) นโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ
ข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
• รับผิดชอบดูแล และรักษาคุณภาพของข้อมูล
(Data Owner)
• ทบทวนและอนุมัติการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล
ผู้สร้างข้อมูล
• บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับ
(Data Creator)
โครงสร้างที่ถูกก�ำหนดไว้
• ท�ำงานร่วมกับบริกรข้อมูล เพือ่ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
• น�ำข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับ
ผู้ใช้ข้อมูล
(Data User)
บริหาร
• สนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
• รายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล
ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล
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แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเชื่ อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมู ลระหว่างหน่วยงาน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนการของการรับส่งข้อมูล
หรือแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เช่น ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ข้อมูล
การน�ำเข้า/ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการ
บริหารจัดการน�้ำ ข้อมูลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลความมั่นคงประเทศ
ทัง้ นีข้ อ้ มูลทีม่ กี ารเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นต้องไม่เป็นข้อมูลเปิด (Open Data)
หรือข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ได้โดยอิสระ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถือเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ สอดคล้องกับรูปที่ 18 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เข้ า มาควบคุ ม การบู ร ณาการข้ อ มู ล (Data Integration) และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน (Interoperability) อย่างแท้จริง
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Data Governance
Data Exchange and
Interoperability
หน่วยงาน A

หน่วยงาน B

Data Integration

หน่วยงาน C

หน่วยงาน D

หน่วยงาน E

Data Integration

รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐและการแลกเปลี่ยนข้อมู ล
Dataset 1

โดยกิจกรรมของธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชือ่ มโยงและ
Dataset 2
แลกเปลี่ยนข้Dอatมูaลseควรประกอบไปด้
วย 1) ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
tn
เกี่ ย วข้ อ ง 2) ก� ำ หนดนโยบายการเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
3) ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
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1) ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
1.1 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีม่ สี ทิ ธิต์ ดั สินใจในการสนับสนุนข้อมูล
ให้หน่วยงานอื่น เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance
Council) หรือคณะท�ำงาน
1.2 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด�ำเนินการเชื่อมโยงและแลก
เปลี่ยนข้อมูล เช่น บุคคลที่ท�ำหน้าที่ออกแบบกระบวนการและเทคโนโลยีใน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration Architect) บุคคลที่
ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ได้
ออกแบบไว้ (Data Integration Specialist)
1.3 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในการรับเรือ่ งและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ในการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นหรือขอใช้ขอ้ มูล เช่น ศูนย์ตดิ ต่อ (Contact Center)
2) ก�ำหนดนโยบายการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในหัวข้อ 3.3.1 ได้แสดงกรอบนโยบายข้อมูลในหมวดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
2.1 ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย คุณภาพข้อมูล
และผู้ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
2.2 ก�ำหนดกระบวนการในการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลให้ชดั เจน
เริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเตรียมการ ขัน้ ตอนเริม่ ด�ำเนินการ ขัน้ ตอนระหว่างด�ำเนิน
การ และขั้นตอนสิ้นสุดการด�ำเนินการ
2.3 ก�ำหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ที่จ�ำเป็นให้ครบถ้วน
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2.4 ท�ำสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
และการน�ำข้อมูลไปใช้
2.5 ก�ำหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.6 บันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่
ละครั้งที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
2.7 สามารถตรวจสอบได้วา่ การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลได้ดำ� เนินการ
อย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ กระบวนการการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน และมาตรฐานตามที่ก�ำหนด
3) ก�ำหนดแนวปฏิบัติการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
แนวปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลเป็นไปตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 ตรวจสอบชัน้ ความลับของข้อมูล (Data Classification) ว่าอยูใ่ นชัน้
ความลับที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ความมัน่ คงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนบุคคล
พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาท
และภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
3.2 จัดท�ำเมทาดาตา  (Metadata) ของชุดข้อมูลที่ร้องขอ ตัวอย่าง
องค์ประกอบของเมทาดาตา  เช่น ชื่อข้อมูล ค�ำอธิบายข้อมูล ค�ำส�ำคัญ
วันที่ท�ำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด ชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ฟิลด์ข้อมูล
ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเมทาดาตามีฟิลด์ข้อมูลครบถ้วนสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูล
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3.3 จัดท�ำสัญญาอนุญาตหรือเงือ่ นไขในการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นและ
การน�ำข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างส่วนประกอบของสัญญา เช่น วัตถุประสงค์ในการน�ำ
ไปใช้ ขอบเขตในการน�ำไปใช้ ช่วงวันทีใ่ นการเข้าถึง ความถีใ่ นการเข้าถึง ระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement-SLA) ช่วงเวลาในการน�ำไปใช้
ฟิลด์ที่สามารถเข้าถึง รายการข้อมูลที่สามารถเข้าถึง ในกรณีขอข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นรายคน ต้องจัดท�ำหนังสือแสดงความยินยอม (Consent Letter)
เพือ่ รับการยินยอมจากบุคคลนัน้ ๆ ยกเว้นหน่วยงานทีข่ อใช้ขอ้ มูลมีอำ� นาจตาม
กฎหมายโดยชอบธรรม พร้อมทั้งก�ำหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิค
ที่ใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น Representational State
Transfer (REST) Simple Object Access Protocol (SOAP)
3.4 ไม่แสดงตัวตน (Anonymization) ในกรณีที่หน่วยงานที่ขอข้อมูล
ไม่มอี ำ� นาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแต่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลเพือ่ ท�ำการศึกษา
หรือวิจยั ซึง่ สามารถอ้างอิง “แนวปฏิบตั ใิ นการปกป้องข้อมูลทีร่ ะบุตวั บุคคลได้
(Guideline to protect the Personally Identifiable Information)” พร้อม
ทั้งตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
3.5 ด�ำเนินการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลตามเงือ่ นไขและมาตรฐาน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนที่ก�ำหนดไว้
3.6 ติ ด ตามและควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งการเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพข้อมูล และ
สอดคล้องกับระดับการให้บริการ
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ภาคผนวก

ง

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิ ดเผยข้อมู ล
และการขอใช้ข้อมู ล
ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ “ข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ได้โดยอิสระ
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่ง
ทีม่ าหรือเจ้าของงานและต้องใช้สญ
ั ญาอนุญาต หรือเงือ่ นไขเดียวกันกับทีม่ า
หรือตามเจ้าของงานก�ำหนด” ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเปิดเผย
ได้ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Format) และไม่ใช่รูปแบบ
มาตรฐานเฉพาะ (Non-proprietary Format) ที่คนและเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านและน�ำไปใช้ตอ่ ยอดในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ข้อมูล
เปิดถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบความโปร่งใสในการด�ำเนินการของภาค
รัฐและความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถวัดอันดับการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐได้จากมาตรฐานตัวชี้วัด เช่น Open Data Index และ Open
Data Barometer เพื่อให้อันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสูงขึ้น หน่วยงานรัฐ
ควรด�ำเนินการเปิดเผยตามหลักการเปิดเผยข้อมูล 8 ด้าน ดังนี้
1) สมบูรณ์ (Completeness) ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความมั่นคงจะต้องถูกเปิดเผยโดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัด
กับ ข้อก�ำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และเอกสิทธิ์ที่ชอบด้วย
เหตุผล
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) ข้อมูลควรจะถูกเผยแพร่จากแหล่งที่เก็บ
ข้อมูลโดยตรงด้วยระดับความละเอียดสูง ไม่มีการปรับแต่งหรือท�ำให้อยู่ในรูป
แบบข้อมูลสรุป (Summary Data)
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3) ทันเวลา (Timeliness) คือ ข้อมูลควรจะเป็นปัจจุบันและหากเป็น
ไปได้อาจจะเป็นลักษณะ Real-time feed ซึ่งอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการเพิ่มอรรถประโยชน์ของข้อมูลนั้น ๆ ชุดข้อมูลควรจะมีการ
บันทึกเวลา (Timestamps) หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้
ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน
4) สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ข้อมูลถูกเปิดเพื่อให้ผู้ใช้ที่หลาก
หลายและมีจุดประสงค์ต่างกันซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการเผยแพร่อยู่บน
อินเทอร์เน็ตโดยทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ ได้และข้อมูลจะต้อง
รองรับการใช้งานจากทุกแพลตฟอร์ม
5) เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readability) ข้อมูลจะต้องอยู่
ในรูปแบบที่น�ำไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ
6) การไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-discriminatory) ทุกคนสามารถน�ำข้อมูล
ไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้
7) ปลอดกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary) ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่จะต้องอยูใ่ น
รูปแบบมาตรฐานเปิดไม่ใช่รปู แบบมาตรฐานเฉพาะและไม่มอี งค์กรใดมีสทิ ธิขาด
ในการเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว
8) ใช้งานฟรี (License-free) ข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใน
การใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน
อย่างแพร่หลายท�ำให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้
รวมทั้งเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ควรจะหลีกเลี่ยงข้อ
จ�ำกัดในการใช้งานข้อมูล
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โดยกิจกรรมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ควรประกอบไปด้วย 1) ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ก�ำหนด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ 3) ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
1) ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
1.1 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล
เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) หรือ
คณะท�ำงานเปิดเผยข้อมูล
1.2 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในการด�ำเนินการและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
1.3 ก�ำหนดบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในการรับเรือ่ งและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ในการเข้าถึงข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
2) ก�ำหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
ในหัวข้อ 3.3.1 ได้แสดงกรอบนโยบายข้อมูลในหมวดการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
2.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ นโยบาย
แนวปฏิบัติ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
2.2 ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อน
การเปิดเผยข้อมูล
2.3 ควรมีการระบุชอ่ งทางการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ข้าถึงและน�ำไปใช้ได้งา่ ย
2.4 ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
2.5 สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกด�ำเนินการอย่าง
เหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล
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3) ก�ำหนดแนวปฏิบัติการเปิ ดเผยข้อมูล
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาชุด
ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทีต่ อ้ งการของทุกภาคส่วน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการน�ำ
ไปใช้อย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 พิจารณาชุดข้อมูลที่คัดเลือก ชุดข้อมูลที่คัดเลือกส�ำหรับเผยแพร่นั้น
ต้องอยู่ในชั้นความลับที่สามารถเผยแพร่ได้ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความ
เป็นส่วนตัว
3.3 จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน�ำไปใช้ นั่นคือ ข้อมูล
ควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Machine-Readable)
หรือระดับการเปิดเผยข้อมูล ระดับ 3 ขึ้นไป เช่น รูปแบบของ Comma
Separated Values - CSV Application Programming Interface - API
รวมถึงการจัดท�ำค�ำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล เช่น เจ้าของข้อมูล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วัน
ที่เผยแพร่ ความถี่ในการปรับปรุง ความถี่ในการเผยแพร่ แหล่งที่มาของข้อมูล
3.4 น�ำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ หน่วยงานจะต้องก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก
เพื่อน�ำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
			 • เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ Universal Resource Identifier
			 • URI ของหน่วยงาน พร้อมค�ำอธิบายชุดข้อมูล
			 • เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือการน�ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th
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			 • ผู้ใช้ข้อมูลถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูลที่หน่วยงานได้เผยแพร่ผ่านช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็นและการร้องขอข้อมูลที่ต้องการได้ ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคนัน้
จะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
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จ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอ่นื ๆ
ในส่วนนี้กล่าวถึงแผนการจัดท�ำนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ เพื่อ
ใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นรูป
ธรรม มีรายละเอียดดังนี้
1) นโยบายข้อมูล (Data Policy) อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ ข้อควร
ปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล นโยบายข้อมูลอาจจะ
ประกอบไปด้วย นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของ
ข้อมูล (Data Security and Privacy Policy) นโยบายคุณภาพข้อมูล (Data
Quality Policy) นโยบายการแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยงข้อมูล (Data Exchange
and Integration Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure
Policy)
2) มาตรฐานการจัดชั้นความลับข้อมูล (Data Classification
Standard) อธิ บ ายถึ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด ชั้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล ให้
สอดคล้องกับผลกระทบหรือความเสียหายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เงิน ชื่อเสียง
และความมั่นคง ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการก�ำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง
การอนุญาตให้สามารถท�ำการแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลได้
3) มาตรฐานการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล (Data Integration
Standard) เป็นการก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ และเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น มาตรฐานชุดข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานส�ำหรับการแลก
เปลี่ยนข้อมูล (Core Vocabulary) มาตรฐานชุดข้อมูลที่ควรเปิดเผยของ
ประเทศ (National Open Datasets Standard)
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4) แนวปฏิบตั ใิ นการปกป้องข้อมูลทีร่ ะบุตวั บุคคลได้ (Guideline to
Protect the Personally Identifiable Information) ให้แนวทางส�ำหรับ
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้เตรียมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการบูรณา
การข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานปลายทางทราบได้ว่าข้อมูลที่
ได้รับเป็นของบุคคลใด
5) แนวปฏิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล
ของข้อมูล (Data Security and Privacy Guideline) ให้แนวทางในการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งจะ
ต้องสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของ
ข้อมูล เช่น การจัดท�ำสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data
Security Architecture) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Control)
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Audit) การ
ประเมินความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment) การก�ำหนด
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Tool/
Technology)
6) แนวปฏิบัติในด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Guideline)
ให้แนวทางในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้อมูล (Data Profiling) และแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดเตรียมข้อมูลและดาตาคลีนซิง่ (Data Preparation and Data Cleansing)
เพือ่ ให้ขอ้ มูลอยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการน�ำไป
ใช้ตัดสินใจ
7) แนวปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วย
งาน ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)
ประกอบด้วย คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Handbook) Version 2
และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Public API
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8) แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรมด้านข้อมูล
(Data Innovation Guideline) เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการออกแบบความคิดเชิง
นวัตกรรม (Guidelines for Data Innovation) เป็นคูม่ อื ทีช่ ว่ ยให้เข้าใจปัญหา
ทีแ่ ท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรม
ตลอดจนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล (Datasets) ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หา นอกจากนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษากระบวนการออกแบบนวัตกรรม
สามารถน�ำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานได้
9) แนวปฏิบัติในการประเมินผลธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data
Governance Assessment Guideline) ให้แนวทางในการประเมินผล
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Readiness Assessment) การประเมิน
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) และการประเมินความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment)
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ฉ

แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมู ลจากต่างประเทศ
ในส่วนนี้อธิบายแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานต่าง
ประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดของ Data Governance Institute (DGI)
DGI (Thomas, 2009) เป็นหน่วยงานที่ให้แนวทางและแนวปฏิบัติใน
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง DGI เสนอธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมี 10 องค์
ประกอบ และถูกจัดกลุ่มเป็น 3 หมวด ดังนี้
1) กฎเกณฑ์ (Rules of Engagement)
			 • องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์และภารกิจ (Vision and Mission)
			 • องค์ประกอบที่ 2 เป้าหมาย การวัดธรรมาภิบาล/การวัดความ
ส�ำเร็จ และยุทธศาสตร์การจัดหาเงินทุน (Goals, Governance Metrics/
Success Measures, Funding Strategies)
			 • องค์ประกอบที่ 3 นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ (Data Definitions
and Rules)
			 • องค์ประกอบที่ 4 สิทธิในการตัดสินใจ (Decision Rights)
			 • องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการตรวจสอบได้และการรับ
ผิดชอบในผลของการด�ำเนินการ (Accountabilities)
			 • องค์ประกอบที่ 6 การควบคุมความเสี่ยง (Control)
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2) โครงสร้างธรรมาภิบาลและบุคลากร (People and Organizational
Bodies)
			 • องค์ประกอบที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย (Data Stakeholders) คือ
บุคลากรของหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูล เช่น บุคคลทีท่ ำ� หน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล
ใช้ ข ้ อ มู ล และก� ำ หนดกฎเกณฑ์ แ ละความต้ อ งการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
ผู้มีส่วนได้เสียระดับบริหาร (Executive Stakeholders) จะถูกก�ำหนดให้เป็น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Board) เพื่อท�ำหน้าที่
ดูแลภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ก�ำหนดนโยบายข้อมูล และแก้ไขปัญหา
			 • องค์ประกอบที่ 8 ส�ำนักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance
Office) คือ กลุ่มคนที่ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่
ด�ำเนินการเกีย่ วกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น สนับสนุนการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
			 • องค์ประกอบที่ 9 บริกรข้อมูล (Data Stewards) คือ บุคคลที่อยู่
ในคณะกรรมการบริกรข้อมูล (Data Stewardship Council) ท�ำหน้าที่ร่าง
นโยบายข้อมูล ระบุมาตรฐานที่จะใช้ และอาจให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล
3) กระบวนการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ (The Process of
Governing Data)
			 • องค์ประกอบที่ 10 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประกอบด้วย ก�ำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เตรียมแผนงาน วางแผนงาน
และงบประมาณ ออกแบบแผนด� ำ เนิ น การ ประกาศใช้ แ ผนด� ำ เนิ น การ
ธรรมาภิบาลข้อมูล และติดตามการด�ำเนินงาน/วัดผลการด�ำเนินงาน/รายงานผล
การด�ำเนินงาน
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แนวคิดของ Data Management Association International
(DAMA International)
DAMA International (Henderson et al., 2017) เป็นองค์กรอิสระที่
รวบรวมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านข้อมูลเข้าด้วยกัน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวคิด และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ข้อมูล โดยมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการ
บริหารจัดการข้อมูล วัตถุประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการตรวจ
สอบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าข้อมูลต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตรง
ตามนโยบาย และแนวทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งดี ที่ สุ ด รวมถึ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ซึ่งธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน มุ่งเน้นการลดความเสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล รักษา
ความเป็นส่วนบุคคล หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ ส�ำหรับเป้าหมายของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อท�ำให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการข้อมูลในลักษณะของทรัพย์สินได้ โดยน�ำเสนอหลักการ
นโยบาย กระบวนการ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลทุกระดับ DAMA International ได้
กล่าวถึง โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและ
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้
1) โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประกอบด้วย
			 • คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Data
Governance Steering Committee) เป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการขับเคลื่อน
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาล
สนับสนุน และระดมทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะ
เป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมาด�ำเนินงานร่วมกัน
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			 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)
เป็นกลุม่ บุคคลทีร่ เิ ริม่ และยกระดับการบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้บริหารจากฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งจาก
ฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงระดับหัวหน้างาน ท�ำหน้าที่
จัดท�ำและตัดสินใจในเชิงนโยบาย
			 • ส�ำนักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office)
มีหน้าที่ในการนิยามข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน
โดยการประสานงานกับบริกรข้อมูล (Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(Technical Data Stewards) และเจ้าของข้อมูล (Data Owner)
			 • ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) กลุ่มบุคคลที่มุ่งเน้นการ
ด�ำเนินงาน และก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบไปด้วย บริกรข้อมูล (Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(Technical Data Stewards) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
			 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน (Local Data
Governance Committee) ในหน่วยงานขนาดใหญ่อาจมีส่วนงานที่ดูแล
เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ โดยเฉพาะที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารท� ำ งานขอ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
2) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การวางแผนไป
จนถึงการด�ำเนินธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้
			 • การวางแผนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยการก�ำหนดเป้าหมาย
หลักการ นโยบาย กลยุทธ์ และประเด็นปัญหาในธรรมาภิบาล มีการประเมิน
ความพร้อมของหน่วยงาน เตรียมการส�ำหรับการบริหารการเปลีย่ นแปลง และ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่ก�ำหนด
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			 • ด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เช่น การก�ำหนดมาตรฐานข้อมูล
			 • ด�ำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้
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ภาคผนวก

ช

กรณีศึกษาธรรมาภิบาลข้อมู ลจากต่างประเทศ
ในส่วนนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อ
ก�ำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ การใช้ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และ
การบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนมีการก�ำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานเอง
เช่น Workplace Gender Equality Agency และ Australian Institute
of Health and Welfare ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) หน่วยงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้ง Data Governance Australia
(DGA) เพื่อธรรมาภิบาลข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
(ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ผิดข้อกฎหมาย ซึ่ง
จะท�ำให้การด�ำเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้ข้อมูลเป็นไปได้ด้วยดี
DGA ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับข้อมูลจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชน
เป้าหมายของ DGA คือการสร้างมาตรฐานในกระบวนการเก็บ
การใช้ และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย โดย
ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูล
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ระหว่างหน่วยงานกับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งหน่วยงานที่เป็นสมาชิกจะได้รับการ
อบรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อ
ก�ำหนดในธรรมาภิบาล การแลกเปลีย่ นข้อมูลโดยไม่ขดั กับข้อก�ำหนด กฎหมาย
หรือนโยบายที่ถูกก�ำหนดโดยรัฐบาลกลางออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการให้
บริการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิก โดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับแนวโน้มธรรมาภิบาลข้อมูล
จากต่างประเทศอีกด้วย โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมี 7 ข้อ ดังนี้
			 • การสนับสนุนจากรัฐบาล โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะได้รบั การ
ดูแลในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เกีย่ วกับข้อมูล ได้แก่ ความเป็นส่วนบุคคล ความปลอดภัย
จากจู่โจมทางอินเทอร์เน็ต การควบคุมและดูแลข้อมูล การใช้ และความเสี่ยง
ในการใช้งานข้อมูล
			 • มาตรฐานและคู่มือการใช้งาน มีการจัดท�ำคู่มือและมาตรฐานให้
ศึกษาเพือ่ ท�ำให้สมาชิกสามารถด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี
			 • เครือ่ งหมายความไว้วางใจของ DGA โดยสมาชิกจะได้รบั การดูแล
จนกระทั่งได้ตามมาตรฐานของ DGA ซึ่งการมีมาตรฐาน DGA จะท�ำให้สมาชิก
เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ ท�ำให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
มีมาตรฐานเดียวกันเป็นไปได้ด้วยดี
			 • มาตรฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มาตรฐานของ DGA เป็น
ที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
			 • หลักสูตร มีการก�ำหนดหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
สมาชิกมีความเข้าใจในธรรมาภิบาลรวมถึงหลักปฏิบตั ใิ นธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
			 • กิจกรรม มีกจิ กรรมส่งเสริมความเข้าใจในเรือ่ งธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ให้กับสมาชิกสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
			 • งานวิจยั และบทความ สมาชิกสามารถอ่านบทความและงานวิจยั
ที่วิเคราะห์ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของโลกด้วย
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อย่างไรก็ตามพันธกิจของหน่วยงานกลางเน้นในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
เป็นหลัก แต่ไม่ได้เน้นในเรือ่ งของโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐทีช่ ดั เจน
ทั้งนี้โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้
อธิบายไว้ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ Workplace Gender
Equality Agency และ Australian Institute of Health and Welfare
2) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน Workplace Gender
Equality Agency (WGEA)
WGEA มีหน้าที่ในการส่งเสริมและปรับปรุงความเสมอภาคกันทาง
เพศในสถานที่ท�ำงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ด�ำเนินงานเรื่องความเสมอ
ภาคกันทางเพศในสถานที่ท�ำงาน โดยการร่วมมือกับนายจ้างเพื่อให้ค�ำปรึกษา 
แนะน�ำช่วยเหลือนายจ้างเรื่องความเสมอภาคทางเพศ เป้าหมายในการสร้าง
กรอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานนี้ คือ การให้หน่วยงานมีนโยบายและขัน้ ตอน
การจัดการข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ในการปฏิบตั งิ าน สนับสนุนให้เกิดการจัดการข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยมีธรรมาภิบาล
เพื่อควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลตลอดทั้งระบบบริหารและกระบวนการ
จั ด การข้ อ มู ล หรื อ วงจรชี วิ ต ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การวางแผน การเก็ บ ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ และการเปิดเผย ทั้งนี้แนวคิดของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของหน่วยงานได้ร่างแบบศึกษามาจากกรอบธรรมาภิบาลของ DGI และ
กรอบการบริหารจัดการข้อมูลของ DAMA International
กรอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่
			 • บุ ค ลากร มี ก ารก� ำ หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
ประกอบด้วย ของบริกรข้อมูล (Data Stewards) และบริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(Technical Data Stewards) รวมไปถึงบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
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			 • ธรรมาภิบาลและการปกครอง มีสาระส�ำคัญคือกลยุทธ์และเป้า
หมายทางธุรกิจของหน่วยงานตลอดจนขอบเขตการท�ำงาน นอกจากนี้ยังได้
ก�ำหนดกิจกรรมการจัดการและการสนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงานด้วย
			 • ระบบการด�ำเนินการ ประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอนความ
ปลอดภัย อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือต่าง ๆ
ทีส่ นับสนุนการจัดการข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมไปถึงมาตรฐานในการด�ำเนิน
งานเพื่อท�ำให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีกลุ่มบุคลากรจ�ำนวนหนึ่ง
ท�ำหน้าทีส่ ร้างมาตรฐาน และด�ำเนินงานเกีย่ วกับมาตรฐานของข้อมูล นอกจากนี้
บุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีการวัดมาตรฐานของข้อมูลในปีที่ผ่านมา  และต้องมีการ
ตรวจสอบการด�ำเนินการข้อมูลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอีกด้วย
3) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน Australian Institute
of Health and Welfare (AIHW)
AIHW เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสุขภาพและ
สวัสดิการของออสเตรเลีย นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการพัฒนานโยบาย โครงการ
ด้านสุขภาพและสวัสดิการของประเทศออสเตรเลีย
			 • ภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ AIHW ได้แก่
			 • ค�ำอธิบายของแนวคิดหลักในการจัดการข้อมูล
			 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของ AIHW
			 • โครงสร้างและบทบาทของการจัดการข้อมูล
			 • ภาพรวมของนโยบายขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อมูล AIHW
			 • ระบบและเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล
			 • แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
			 • แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ธรรมาภิบาลและจัดการข้อมูล การลงทะเบียนข้อมูล มาตรฐานเมทาดาตา คูม่ อื
เกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการด�ำเนินการ และเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการท�ำงาน
			 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ AIHW มีรายละเอียด ดังนี้
			 • กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
มีการระบุถึงกฎหมายภายนอกหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ AIHW นอกจากนีย้ งั ระบุถงึ นโยบายการใช้ขอ้ มูล
ของหน่วยงาน
			 • โครงสร้างและบทบาทของ AIHW ในการจัดการข้อมูล มีการ
ก�ำหนดบทบาททีช่ ดั เจนภายในหน่วยงาน ตัง้ แต่ บอร์ดบริหาร ไปจนถึงบุคลากร
ที่ท�ำงานกับข้อมูลโดยตรง รวมไปถึงผู้ตรวจสอบข้อมูล
			 • นโยบายข้อมูลและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระบุถึงการด�ำเนิน
งานเกี่ยวกับข้อมูลภายใน AIHW นอกจากนี้ยังได้ระบุถึง Data Linkage ซึ่ง
ระบุถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ว่าต้องมีมาตรฐานตามที่หน่วย
งานกลางก�ำหนด
			 • ระบบ AIHW และเครื่องมือเพื่อสนับสนุน ระบุถึงมาตรฐานและ
เครื่องมือในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
โดยสรุปแล้ว ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของประเทศออสเตรเลีย
เป็นส่วนส�ำคัญให้เป็นประเทศทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3 ของ Global E-Government Index
ทัง้ นีห้ ลายหน่วยงานในประเทศออสเตรเลียมีการเปิดเผยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สูส่ าธารณะ ซึง่ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการก�ำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของประเทศไทย
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กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้
ในการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ ส�ำหรับระบบการให้บริการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
แห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ (National Pension Service of South Korea)
(Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017) ได้ก�ำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี
4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ (Objective)
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่มีความต้องการเพื่อสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริการของข้อมูลขนาดใหญ่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย
2) ยุทธศาสตร์ (Strategy)
			 • การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection) ได้แก่ นิยามระดับของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและก�ำหนดอุปกรณ์
ส�ำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
			 • ระดับคุณภาพข้อมูล (Data Quality Level) ได้แก่ ความพร้อม
ใช้ของผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากข้อมูลขนาดใหญ่ ความเชื่อมั่นในผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
หรือสิ่งที่ต้องการท�ำนาย และความสามารถในการผลักดันผลการวิเคราะห์ถูก
น�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง
			 • การเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดชอบ (Data Disclosure and
Responsibility) ได้แก่ การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
การก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการข้อมูล
และการก�ำหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล

143

Data Governance for Government
ธรรมาภิบาลข้อมู ลภาครัฐ

3) ส่วนประกอบ (Component)
			 • โครงสร้างของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Organization)
บุคคลที่อยู่ภายในโครงสร้างนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการข้อมูล การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูล
			 • การจัดท�ำมาตรฐานและแนวปฏิบัติ (Standardization and
Guideline) เช่น แนวปฏิบตั ใิ นการก�ำหนดโครงสร้างข้อมูลและวิธกี ารประมวล
ผลข้อมูล
			 • นโยบายข้อมูลและกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล (Policy and
Process) เช่น การควบคุมดูแลและการวัดประสิทธิภาพจากการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูล
4) โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
ต้องการทรัพยากรด้านการค�ำนวณ (ซีพียู แรม) และอุปกรณ์แบบใหม่ ในการ
ลงทุนด้านทรัพยากรและอุปกรณ์ตอ้ งมีความเหมาะสมกับระดับการบริการและ
การบ�ำรุงรักษาที่ได้รับ นอกจากนี้ต้องมีการควบคุมและตรวจความสอดคล้อง
กันระหว่างการด�ำเนินการ (ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์) กับนโยบายข้อมูลที่
ก�ำหนดไว้
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กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรมีประเทศและหน่วยงานทีไ่ ด้ดำ� เนินการธรรมาภิบาลข้อมูล
และบริหารจัดการข้อมูลดังนี้
1) Scottish Government’s Data Linkage มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเพื่อ
ประโยชน์ในการบริการสาธารณะในด้าน
			 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
			 • การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
			 • การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณชน
			 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่ ๆ (Data Innovation)
2) British Academy เน้นธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของผู้มีส่วน
ได้เสียกับข้อมูล เพื่อ
			 • การบริหารจัดการข้อมูล
			 • การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
			 • การก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
			 • การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จากผลการศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาจากต่างประเทศสรุปได้ว่า
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นหนึง่ ในองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล รักษา
ความเป็นส่วนบุคคล หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลได้
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