
การจัดช้ันความลบั



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

มาตรา ๕๙ 
รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความ
มัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั และตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสาร
ดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

มาตรา ๓๒ วรรคสอง
การกระท าอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่วา่ในทางใดๆ จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียง
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๔

ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
จะเปิดเผยมิได้



เป็นข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจ 
ก่อนทีม่คี ำส่ัง.....
1. ให้เปิดเผย
2. มใิห้เปิดเผย

พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๕



ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ ที่มีลกัษณะดังนี้

ข้อมูลข่ำวสำรทีอ่ำจมคี ำส่ังมใิห้เปิดเผย

1. กระทบความม่ันคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
หรือ ความมั่นคงทางเศรษฐกจิฯ 

2. ท าให้การบังคบัใช้กฎหมาย เส่ือมประสิทธิภาพ
3. เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงาน
4. เป็นอนัตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยบุคคล
5. รายงานทางการแพทย์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่การเปิดเผยอาจ
เป็นการรุกล า้สิทธิส่วนบุคคลเกนิสมควร

6. กฎหมายหรือผู้ให้ข้อมูลก าหนดมิให้เปิดเผย



ข้อมูลข่ำวสำรทีอ่ำจไม่ต้องเปิดเผย
ใช้ดุลพนิิจโดยค ำนึงถงึเร่ืองต่อไปนี้ ประกอบกนั

๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ

๒ ประโยชน์สำธำรณะ

๓ ประโยชน์ของเอกชนที่เกีย่วข้อง



เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัว่าขอ้มูล
ข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต ้เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมี
วิธี รักษามิให้ ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้ น 
ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดว่า
ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ

มาตรา ๑๖



ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ ท่ี มีค  าสั่ งไม่ให้ เ ปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกบัเอกชน ซ่ึงมีการก าหนดใหมี้ชั้นความลบัเป็น
ชั้นลบั ชั้นลบัมาก ชั้นลบัท่ีสุด ตามระเบียบน้ีโดยค านึงถึงการปฏิบติัหน้าท่ี
ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกนั



ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้ด าเนินการ
โดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผดิตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้า
ทีข่องรัฐไม่ต้องรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข่องรัฐตามล าดับช้ัน
สามารถมีค าส่ังเปิดเผยได้หากเพ่ือประโยชน์อนัส าคญัยิ่ง 
เกีย่วกบัประโยชน์สาธารณะ สุขภาพ ชีวติร่างการบุคคล หาก
ได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ และมีข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข

๑

๒

มำตรำ ๒๐



มาตรา ๒๐ วรรคสอง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้
หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะ
พงึมีในกรณดีงักล่าว



การปฏิบตัติอ่ขอ้มูลความมัน่คง

และขอ้มูลข่าวสารลบัของทางราชการ

30-08-65 สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ





กฎหมาย & ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการรกัษาความ

ปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ







ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ  พ.ศ.2544

หมวด 1 บททัว่ไป

หมวด 2 การกาํหนดชั้นความลบั

หมวด 3 การทะเบียน

หมวด 4 การดาํเนินการ

บทเฉพาะกาล



หัวหนาหนวยงานของรฐั

ผูมีอํานาจในการ

กําหนดชั้นความลับ

นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

และผูชวยฯ

เจาหนาท่ีนําสาร/อารักขา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการทําลาย



การดาํเนินการตอ่ขอ้มูลข่าวสารลบั

1 จดัทาํ

3 สง่/รบั2 สาํเนา/แปล

8 ปรบั/ยกเลิก

4 เก็บรกัษา

6 โอน

5 ยมื

9 สูญหาย
เปิดเผย

10 ทาํลาย

7 ตรวจสอบ

ฉุกเฉิน



ผูมีอํานาจในการ

กําหนดชั้นความลับ

นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

และผูชวยฯ

เจาหนาท่ีนําสาร/อารักขา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการทําลาย





ความสาํคญัของเน้ือหา

แหลง่ท่ีมาของขอ้มูลข่าวสาร

วิธีการนาํไปใชป้ระโยชน์

จาํนวนบุคคลท่ีรบัทราบ

ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

หน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบในฐานะเจา้ของเรื่องหรือผูอ้นุมตัิ

ระเบียบว่าดว้ยการรกัษาความลบั

ของทางราชการ พ.ศ. 2544





หนา้ท่ีของนายทะเบียนขอ้มูลข่าวสารลบั และ ผูช่้วยฯ 

ดาํเนินการทางทะเบียน ขสล. ตามระเบียบ

เก็บรกัษาแบบเอกสารตา่ง ๆ และ ขสล.

เก็บบญัชีลายมือช่ือนายทะเบียนฯ ผูช่้วย

ประสานงานกบัผูค้วบคมุทะเบียนความไวว้างใจ

ปฏิบตังิานเก่ียวกบั ขสล. ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย



การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารลบั

ผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ี ครบอายุ กวฉ.

ยกเลิก

การปฏิบตังิานปกติ ตาม กม.กาํหนด

ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทางบงัคบั

การละเมิด

สิทธิขอดู



การบริหารจดัการงานรกัษาความปลอดภยั 

และรกัษาความลบัของทางราชการ

บุคคล

ขอ้มูล

ข่าวสาร
สถานท่ี







1

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ว่าด้วย แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1

“(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดช้ันความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ“  

การจัดงานประชาพิจารณห์ลักเกณฑ์การจดัชั้นความลับและแบง่ปันข้อมูลภาครฐั
วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



3 และ 21 ธ.ค. 64

• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 มาตรา 8 “ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐต้องประกอบด้วยอย่างน้อย…
(2) การมีระบบบริหารและกระบวนการ
จัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน 
ตัง้แต่การจัดท า การจัดเก็บ การจ าแนก
หมวดหมู่ การประมวลผล หรือใช้ข้อมูล 
การปกปดิหรือเปดิเผยข้อมูล การ
ตรวจสอบ และการท าลาย” 

15 มี.ค. 65หลักการ

• ประชุมกลุ่มย่อย เร่ือง กรอบแนวคิดร่างหลักเกณฑ์
การจัดช้ันและการแบ่งปนัข้อมูลภาครัฐ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
✓ ควรมีมาตรฐานในการก าหนดชั้นความลับข้อมูล

ของแต่ละหน่วยงานใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดยีวกัน
✓ ควรท าการส ารวจข้อมูลภายในหน่วยงานและจัด

หมวดหมู่ชั้นความลับของขอ้มูล รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการใชง้านเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ
กับข้อมูลเหล่านั้นให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 
นโยบาย มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการธรรมาภิ
บาลข้อมูล

✓ ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือ
ระบุทิศทางและวัตถุประสงค์ของการใชง้านข้อมูล 
ซึ่งเปน็กลไกส าคัญให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล
ให้เกิดความน่าเชื่อถือ เปน็ปจัจุบัน น ามาสู่การ
ก าหนดนโยบายการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความเป็นมา

• ประชุมกลุ่มย่อยต่อกรอบแนวคิดร่าง
หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการแบ่งปนั
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือระดมความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดร่างหลักเกณฑ์ฯ 
ร่วมกับ TC2 กลุ่มย่อยที่เก่ียวข้อง
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
✓ เห็นด้วยในหลักการและขอให ้สพร. จัดท า

เกณฑ์กลางเพ่ือเปน็ตัวอย่างให้หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นน าไปปฏิบัติได้ และควร
พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางภายใต้
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544

22 มี.ค. 65

• TC2 2/2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ
กรอบแนวคิดร่างหลักเกณฑ์การจัดชัน้
และการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ และ ขอให้ 
สขช. สมช. และ สขร. พิจารณาให้
ความเห็นต่อเกณฑ์การแบ่งระดับชัน้
ความลับของข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าร่างเอกสารมาตรฐาน
ต่อไป

1 เม.ย. 65

• ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท า
ร่างหลักเกณฑ์การจัดช้ันและ
การแบ่งปนัข้อมูลภาครัฐ 
ร่วมกับหน่วยงานที่ถือครอง
ข้อมูลความมัน่คงตามนโยบาย
และแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-
2565) ความเห็นและข้อเสนอแนะ
✓ เห็นด้วยในร่างหลักเกณฑ์

การจัดชั้นและ
การแบ่งปนัข้อมูลภาครัฐ

17 พ.ค. 65

• TC2 3/2565 มีมติเห็นชอบ 
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการเวียน
ร่างหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือพิจารณา
และตอบความเห็นกลับมาภายใน
เดือนมิ.ย. 2565 เพ่ือให้ฝ่าย
เลขานุการปรับแก้ร่างเอกสารให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอ
คณะท างานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเอกสารมาตรฐาน 
ฉบับ DD

ก.ค. 65

• TC2 4/2565 มีมติ
เห็นชอบร่างมาตรฐานเพ่ือ
เสนอ SC ให้ความเห็นชอบ
และน าร่างไปจัดประชา
พิจารณ์ต่อไป 

• SC 4/2565 เสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบร่างมาตรฐาน
และน าไปน าร่างไปจัด
ประชาพิจารณ์ต่อไป



(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดช้ันความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ สารบัญ

สารบัญ
1. บทน า

1.1 ความเป็นมา
1.2 ขอบข่าย
1.3 บทนิยาม
1.4 กฎหมายและแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง

2. กรอบแนวคิด
2.1 สถานการณ์ด้านการจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูล
2.2 หลักการและแนวคิด 

3. ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและร่างหลักการและ
เงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูล 

3.1 เป้าประสงค์
3.2 ขอบเขต
3.3 ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ
3.4 บทบาทและความรับผิดชอบ
3.5 ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 

หมายเหตุ  ** อภิธานศัพท์ ตัวอย่างการจัดชั้นความลับของข้อมูล และ 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการแบ่งปันข้อมูล แนบไฟล์ลิ้งก์
ในเนื้อหา



(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ

ชั้นความลบัขอ้มูล คือ การจ าแนกชั้นข้อมูล เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระดับของความ
อ่อนไหวและผลกระทบต่อบุคคล องค์กร และ
ประเทศ 

หมวดหมู่ขอ้มูล คือ ประเภทข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
ประกาศ คกก. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครฐั 

ขอบขา่ย: ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกนัได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และไม่ครอบคลุมเอกสารที่เป็นกระดาษ

บทนิยาม

การแบง่ปนัขอ้มูล หมวดหมู่ขอ้มูล การจดัช้ันความลบั

การแบ่งปนัขอ้มูล คือ การ
แบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นๆ 
ภายใต้เง่ือนไขท า่หนดเช่น การ
แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพ่ิมเติมจากกรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 

เพ่ิมเติมจากกรอบธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

อภิธานศัพท์

https://drive.google.com/file/d/16CMtDt8VHMvRg6Ca-qKY9VTRU15YCNPc/view?usp=sharing


6พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562

ระเบียบวา่ด้วยการรกัษาความลบัของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544*

หลักการ • เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเวน้
• ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• “สิทธิได้รู”้ ไม่ต้องมีส่วนไดเ้สีย

• หลักการจ าเป็น : ต้องมีฐานในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล/ ประมวลข้อมูลเท่าที่จ าเป็นและ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

• หลักความโปร่งใสเป็นธรรม : ต้องให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบวา่มีการประมวลขอ้มลูและบันทึกไว้

• หลักความปลอดภัย : ต้องรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลให้เหมาะสมกับความเส่ียง

• จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

• รักษาความลับทางราชการให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจของกฎหมาย

• แบ่งประเภทชั้นความลับของข้อมูลราชการ
(ลับ ลับมาก ลับมากที่สุด)

ข้อมลูสาธารณะ 2 • นิยามตามมาตรา 7 และมาตรา 9
• ลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ (ม.7) (เรื่องที่ต้องให้รู)้
• จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ม.9) (เรื่องที่สนใจ)
• ส่งให้หอจดหมายเหต ุ(ม.26) (เอกสาร ปวศ.)
• จัดให้เฉพาะราย (ม.11) (เรื่องที่อยากรู)้

• การท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมลูสาธารณะ 
ต้องท าให้เป็นข้อมูลนิรนามตามมาตรา 33 
จึงจะเปิดเผยได ้(ตีความ)

ข้อมลูส่วนบคุคล • นิยามตามมาตรา 4 และหมวด 3 ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล

• เปิดเผยไดโ้ดยตอ้งไม่ขัดตอ่พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

• นิยามตามมาตรา 6 และมาตรา 26 (ข้อมูลอ่อนไหว)
• เปิดเผยไดห้ากไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 27

• เปิดเผยไดต้ามหลักฐานประมวลข้อมลู และ
ยกเว้นตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 25-26

ข้อมลูความลับทาง
ราชการ

• นิยามตามมาตรา 14 มาตรา 15 ที่ส่ังไม่ให้
เปิดเผยได้

• นิยามตามข้อ 5
• พิจารณาก าหนดชั้นความลับตามข้อ 19
• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่เปิดเผย และยกเว้นตามข้อ 50

ข้อมลูความมัน่คง** • นิยามตามมาตรา 15 (1) และเป็นไปตาม
บทบัญญัติข้อกฏหมายเฉพาะของหน่วยงาน 

• นิยามตามข้อ 13

กลไก/
ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง

• เจ้าหน้าที่ของรัฐ
• หน่วยงานของรัฐ
• คกก. ข้อมูลข่าวสารราชการ
• คกก. วินิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ

• ผู้ควบคุมข้อมูล
• ผู้ประมวลผลข้อมูล
• คกก. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• องค์การรักษาความปลอดภัย
• นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
• คกก. ตรวจสอบ/ สอบสวน/ ท าลาย

หมายเหตุ: * พิจารณาร่วมกับระเบียบว ่าด้วยก ารรักษ าคว ามปลอดภัยแห่งช าติ  ** พิจารณาร่วมกับพระราชบัญญติัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. 2562



หมวดหมู่ของข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา และชุดข้อมูล

“Dataset = Strategic + Critical + Shared”

ท าไมต้องม:ี การจัดหมวดหมู่และชั้นความลับของชุดข้อมูลส าคัญ (Critical Dataset)

ที่มา ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 



8Draft Concept: การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและการเปิดเผยชื่อบัญชีข้อมูล 

หมวดหมู่
การเปดิเผยขอ้มูล

ข้อมูลสาธารณะ 
(Public Data) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Data)

ข้อมูลความลับทางราชการ 
(Confidential 

Government Data)

ข้อมูลความม่ันคง 
(National Security 

Data)

ข้อมูลที่เปิดเผยได้
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
(มาตรา 7 และมาตรา 9)

ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

2540 และเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(มาตรา 24 - มาตรา 27)

เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์ เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์ 

ข้อมูลที่เปิดเผยไมไ่ด้ -
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
(มาตรา 14 – มาตรา 15)  
และระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
(มาตรา 15 (1)) และ

เป็นไปตามบทบัญญัติ
ข้อกฏหมายเฉพาะของ

หน่วยงาน 
ท่ีมา : คณะท างานเทคนิคด้านมาตรฐานการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (TC2)

หมายเหต:ุ
1) บัญชีข้อมูลทีเ่ปิดเผยได้ ประกอบด้วย ชื่อชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูลพร้อมหัวตาราง และชื่อชุดข้อมลูพร้อมข้อมลูเฉพาะในส่วนข้อมลูสาธารณะ ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีข้อมลูทีเ่ปิดเผยได้ให้หน่วยงานพิจารณาจาก พ.ร.บ.เฉพาะ/

กฎกระทรวง ระเบียบของหน่วยงานเป็นหลกั และการพิจารณาของคณะท างานด้านข้อมูลทีห่นว่ยงานจัดตั้งขึ้น ดังนั้นในการจัดท าบัญชีข้อมลูของหนว่ยงาน จ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดสิทธิ์การเข้าถงึ (Access control) 
ใน 2 ระดับ คือ ระดับบัญชีรายช่ือชุดข้อมลู และระดับข้อมลู

2) ทั้งนี้ ระบบ Government Data Catalog (GD Catalog) จะต้องด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานข้ันต ่าของ พ.ร.บ. การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และการรักษาความปลอดภัยของระบบ GD Catalog ต้องไม่
น้อยกว่าของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

กรอบแนวคิด



Source: https://synergygrc.com/the-importance-of-implementing-data-classification-frameworks/

Need: Data Classification & Data Sharing Framework

กรอบการจัดชัน้ความลับของข้อมูล (Data Classification Framework)

เปิดเผย
(Open)

เผยแพร่ภายในองค์กร
(Private)

ลับมาก
(Secret / 

Medium Sensitive)
ลับท่ีสุด

(Top Secret)

กรอบการด าเนินงาน
(Operational  
Framework)

กรอบกฎหมาย
(Legal Framework)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

กรอบด้านเทคนิค
(Technical Framework)

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Governance Framework)

ประเภทบริการ

จ ากัดการใช้/ไม่เปิดเผย
(Restricted)

ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้
(Authorized)

เปิดเผยสาธารณะ
(Open)

บริการด้านข้อมูล
(Data Service)

การตรวจสอบเฉพาะบรกิาร
(Verification only Service)

ระ
ดับ
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รจ
ัดช

ั้นค
วา
มล

ับข
อง
บร
กิา
ร
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 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
le

ve
l)

กรอบการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Framework)  

ลับ
Confidential / 

sensitive)

กรอบแนวคิด



ข้อเสนอ: การจัดหมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ

Data Class. 
Level

Data 
Category

เปดิเผย
(Open) 

เผยแพร่ภายในองค์กร
(Private)

ลับ
(Confidential / 

sensitive)

ลับมาก
(Secret / 

Medium Sensitive)

ลับที่สุด
(Top secret / 

Highly Sensitive)  

ข้อมูลสาธารณะ

▪ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 2540
(มาตรา 7 และมาตรา 9) 

▪ มาตรฐานและหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั

ข้อมูลใช้ภายใน 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อมูลความมั่นคง

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
(มาตรา 9 และมาตรา 15 ที่เปิดเผยได้) 

▪ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 2540
(มาตรา 14 – มาตรา 15
อาจมีค าส่ังมิให้เปดิเผย)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
(มาตรา 24 - มาตรา 27) 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
2544

ISO 27001: 2013

** รายละเอียดได้ที่ อภิธานศัพท์

ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมูลภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1sNrnz4of84iNeZANS1DLeT0rGjSetqqw/view


ตัวอย่าง: การจัดชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ

1. ประเมินชุดข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับชัน้ความลับเทียบกับ
ระดับผลกระทบ (รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติ) จากการเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้อนุญาต ตาม CIA โดยใช้แผนผังการตัดสินใจ (Decision tree) 

2. ประเมินหาระดับความเส่ียงของชุดข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เร่ิม: ส ารวจท าความเข้าใจสถานการณ์ว่ามีข้อมูลใดบ้าง ==> จัดชั้นความลับของชุดข้อมูล “Strategic + Critical + Shared” ก่อน 

หมายเหตุ หน่วยงานของรฐัควรก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาระดับผลกระทบและผลประโยชนแ์ห่งชาติให้สอดคล้องกบันโยบาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood)
1 =ยาก 2 = น้อยครั้ง 3 = บ้าง/

บางครั้ง
4 = สูง/
บ่อยครั้ง

5 = สูงมาก/
เป็นประจ า

หมายเหตุ ให้ผู้ดูแลข้อมูลและเจ้าของข้อมูลร่วมกันประเมินโอกาสที่จะเกิดข้ึน พิจารณาตาม
ความส าคัญและการจัดการความเส่ียงชองชดุข้อมูลนั้น ๆ 

3.ติดป้ายหรือแท็กก ากับระดับชัน้ความลับของข้อมูลตามความอ่อนไหว 
ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

** ดูรายละเอียดได้ที่ ตัวอยา่งการจดัชัน้ความลบัของขอ้มลูภาครฐั

ร่างหลักเกณฑ์การจัดชัน้ความลับ
ข้อมูลภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1doMu9ASvOCla4IUAX5fzssRlrLhjTogc/view


Open Private
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Confidential / sensitive
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Secret / Medium Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

Top secret / Highly Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

ค าอธิบายชั้นความลับ และตัวอย่างข้อมูล

**ทั้งนี้ นิยามการก าหนดชั้นความลับ และแนวทางในการ Classification และ Declassification ให้อ้างอิงตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ข้อมูลที่จัดระดับ Secret หรือ
Medium Sensitive สงวนไว้
ส าหรับข้อมูลที่จะกอ่ให้เกดิความ
สูญเสีย/ผลกระทบรา้ยแรง อาจ
ท าให้ชื่อเสียงและการสูญเสีย
ทางการเงิน/ทรัพย์สิน ต่อความ
มั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐที่มี
นัยส าคญั (Importance) หากสูญ
หายหรือเปิดเผยอย่างไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

เป็นข้อมูลที่มีระดับConfidential 
หรือ Sensitive จะก่อให้เกิดความ
สูญเสีย หากมีการเปิดเผยตอ่
บุคคล/องค์กรที่ไม่ได้รับอนญุาต
และส่งผลให้เกิดความอับอาย
อย่างมากต่อบุคคล/องค์กร และ
อาจเป็นผลทางกฎหมาย หรือจะ
ก่อให้เกดิความเสียหายแก่
ผลประโยชนแ์ห่งรฐั เช่น ข้อมูล
การฟอ้งคดี และความเห็นภายใน
หน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอ้ยุต ิฯลฯ

เป็นข้อมูลทีอ่งค์กรไม่ไดเ้ผยแพร่
โดยอิสระ โดยทั่วไปจะเกี่ยวขอ้ง
กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นส่วนตวั 
(Private) ไม่ว่าจะกับข้อมูลบคุคล
หรือองค์กร และแม้ว่าการ
สูญเสียหรือการเปดิเผยข้อมูล
อาจไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่
ส าคัญ แต่ก็ไม่พึงประสงค์ที่ให้
เปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญาต

ค าอธบิาย (Description) 
เป็นข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ได้รับรู้ รับทราบ หรือ
ตรวจสอบได้โดยไม่
จ าเป็นต้องร้องขอ 

ข้อมูลที่จัดระดับ Top Secret หรือ
Highly Sensitive จ ากัดการใช้/ไม่
เปิดเผยส าหรับข้อมูลที่จะกอ่ให้เกดิ
ความสูญเสีย/ผลกระทบรา้ยแรงทีสุ่ด 
อาจท าให้ชื่อเสียงและการสูญเสีย
ทางการเงิน/ทรัพย์สิน ต่อความมั่นคง
และผลประโยชน์ แห่งรัฐที่ส าคัญ
ย่ิงยวด (Vital) หากสูญหายหรือ
เปิดเผยอย่างไม่ถกูตอ้งเหมาะสม

ตัวอยา่ง : ข้อมูลระเบียน ขิ้อมูล
พนักงาน เอกสารประกอบการ
ปฎิบัติงาน และ วิธีปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน ฯลฯ

ตัวอยา่ง :ข้อมูลการฟอ้งคดี และ
ความเห็นภายในหน่วยงานท่ียังไม่ได้
ข้อยุติ 

ตัวอยา่ง :รายงานการแพทย์ ข้อมูลความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบาย
ส าคัญท่ีใช้ปฏิบัติต่อรัฐต่างประเทศ 

ตัวอยา่ง : กฎ มติ ค.ร.ม. 
ข้อบังคับ รายงานผลการ 
ศึกษาทางวิชาการ และข้อมูล
เปดิภาครัฐ ฯลฯ 

ตัวอยา่ง :ข้อมูลก าลังรบ ข้อมูลด้านการ
ข่าวกรองยุทธศาสตร์ ข้อมูลความม่ันคง
เชิงนโยบาย

ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมูลภาครัฐ

เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญข่ององค์กรมี
แนวโน้มท่ีจะจัดการกับขอ้มูล 
“Private" ในระหวา่งการท างาน

ข้อมูลSensitive มักจะได้รับการ
จัดการโดยผูบ้ริหารระดบักลางขึ้นไป 
โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีบางคนท่ีมีระดับต ่า
กว่าจะไดร้ับการเขา้ถึงเฉพาะในบาง
สถานการณเ์ท่าน้ัน

ต้องได้รับการควบคุมอยา่งเข้มงวด 
โดยผู้บริหารระดบัสูง และในหลาย
กรณีจะมีการแจกจา่ยส าเนาเอกสาร 
ตามระเบียบขั้นตอนเฉพาะของ
องค์กร/ประเทศ

กรณีข้อมูลท่ีอยู่ในช้ัน “ลับท่ีสุด”จะไม่
สามารถน าเขา้ในระบบสารสนเทศได้ ต้อง
ด าเนินการในรูปแบบเอกสาร (Hard 
Copy) เท่าน้ัน 

ตัวอยา่ง: การจ ากดัการเขา้ถงึ (Access Control)

ไม่มีการจ ากัดการเขา้ถึง
ข้อมูล/เปดิเผยสู่สาธารณะ 

“การก าหนดระดับช้ันความลับข้อมูล  จะท าให้หน่วยงานสามารถดูแลข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน”



Open Private
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Confidential / sensitive
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Secret / Medium Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

Top secret / Highly Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

ร่างเกณฑ์การแบ่งระดับชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ 

** ทั้งนี้ นิยามการก าหนดช้ันความลับ และแนวทางในการ Classification และ Declassification ให้อ้างอิงตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Private” หรือไม ่
รวมถึงการเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาตหรือไม่: 
• สร้างความทุกข์ใจให้กับบุคคล
• ละเมิดการด าเนนิการทีเ่หมาะสมเพ่ือ
รักษาความเชื่อใจของข้อมูลที่ให้โดย
บุคคลที่สาม
• ละเมิดข้อจ ากัดทางกฎหมายในการ
เปดิเผยข้อมูล 
• ท าให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน
หรือสูญเสียศักยภาพในการหา
รายได้ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการไดร้บัผลประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสม 
• ให้ผลประโยชน์ที่ไม่เปน็ธรรมแก่
บุคคลหรือองค์กร 
• สูญเสียความได้เปรยีบขององค์กร
เชิงพาณิชย์หรือนโยบายในการ
เจรจากับผู้อ่ืน

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Confidential” 
หรือไม ่รวมถึงการเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาตหรือไม่: 
• ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั
องค์กร/ประเทศอื่นในทางลบ
• ก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างมากตอ่
บุคคล 
• ท าให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรอื
การสูญเสียศักยภาพในการหารายได้ 
หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ได้รับผลประโยชน์ หรือความได้เปรียบที่
ไม่เหมาะสมส าหรับบุคคลหรอืองค์กร
หรือประเทศต่าง ๆ 
• ฝา่ฝนืการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือ
รักษาความมั่นใจของข้อมูลที่ให้โดย
บุคคลที่สาม
• ขัดขวางการพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพ
หรือการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์กร
• ฝา่ฝนืข้อจ ากัดทางกฎหมายในการ
เปดิเผยข้อมูล 
• สูญเสียความได้เปรยีบขององค์กรเชิง
พาณิชย์หรือนโยบายในการเจรจากบั
ผู้อ่ืน
• บ่อนท าลายการจัดการทีเ่หมาะสมและ
การด าเนนิงานขององค์กร 

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Secret” หรอืไม ่
รวมถึงการเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาตหรือไม่: 
• สร้างความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน ๆ (เช่น 
ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างเปน็
ทางการหรือการลงโทษอ่ืน ๆ) 
• สร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพ
การด าเนนิงานหรอืความปลอดภัย
ขององค์กร/ประเทศ 
• ภารกิจงานส าคัญที่กระทบต่อดา้น
การเงินขององค์กร หรือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและการคา้ของประเทศ 
• บ่อนท าลายศักยภาพทางการเงินส่วน
ใหญ่ขององค์กร/ประเทศ
• ขัดขวางการพัฒนาหรือการ
ด าเนินงานของนโยบายองค์กร/
ประเทศอย่างจริงจัง 
• ปดิตัวลงหรือขัดขวางการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ส าคญัของ
องค์กร/ประเทศ 

ข้อมลูจะถกูจดัเปน็ชัน้ “Top Secret” หรือไม ่: 
• ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง
ของประเทศ

• ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเรจ็ตามวัตถุประสงคไ์ด้ เช่น การ
ฟอ้งคดี การปอ้งกัน การปราบปราม  การ
ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแ้หล่งทีม่า
ของข้อมูลข่าวสารหรือไมก่็ตาม

• ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงาน
ของรัฐในการด าเนินการเรือ่งหนึ่งเรือ่งใด 
ซึ่งไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีป่ระกอบ
ความเห็นหรือค าแนะน า

• การเปดิเผยจะก่อให้เกดิอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคล

• ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกีฎหมาย
คุ้มครองมิใหเ ้ปดิเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไป
เปดิเผยต่อผู้อ่ืน

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารราชการที่อาจก่อให้ 
เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะ
เปดิเผยมิได้
มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารราชการ…หน่วยงาน
อาจมคี าสั่งมใิหเ้ปดิเผยกไ็ด ้ โดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ 
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐตอ้ง
ส่งข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนีล้งพิมพ์ใน
ราชกิจจานเุบกษา 
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 
และมาตรา 15 หน่วยงานของรฐั
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างนอ้ยดังตอ่ไปนีไ้ว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด

ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมูลภาครัฐ

เกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับชั้นความลับ ได้พิจารณาจากผลกระทบ (Impact) ทั้งด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง (Reputation) ผู้ใช้บริการและการด าเนินงานตามภารกิจ
(Users & Operations) การเงินและสินทรัพย์ (Financial & Assets) ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Legal & Regulation) 



ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมูลภาครัฐ

การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวิตหรอืความ
ปลอดภัยของบคุคลหนึ่งบุคคลใด 

สูง

ตัวอย่าง: แผนผังการตัดสินใจจัดระดับชั้นความลับของข้อมูลเทียบกับผลกระทบหากมกีารเปิดเผยข้อมูล
Secret / Medium Sensitive

(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

ท าให้เกิดการสูญเสีย
ทางการเงินหรือสูญเสียศักยภาพในการ
หารายได้ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม 

▪ สีเหลอืง ทั้งหมด (กระทบน้อย) – Confidentialityน้อย
▪ สีส้ีม และ สีเหลอืงทั้งหมด (กระทบปานกลาง และ น้อย) –

Confidentialityปานกลาง

สูง

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับ
องค์กร/ประเทศอ่ืนในทางลบ 

ละเมิดการด าเนินการที่เหมาะสม
เพ่ือรักษาความเชื่อใจของข้อมูลที่ให้

โดยบุคคลที่สาม

ละเมิดข้อจ ากัดทางกฎหมายใน
การเปิดเผยข้อมูล 

สูง

ให้ผลประโยชน์ที่ไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลหรือองค์กร 

สูญเสียความได้เปรียบขององค์กรเชิงพาณิชย์
หรือนโยบายในการเจรจากับผู้อ่ืน

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

Confidentiality
สูง

ท าให้เกิดการสูญเสีย
ทางการเงินหรือสูญเสียศักยภาพในการหารายได้ 

หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการได้รับผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสม 

สูง

น้อย
ปานกลาง

สร้างความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ (เช่น ก่อให้เกิดการ
ประท้วงอย่างเป็นทางการหรือการลงโทษอื่น ๆ

สร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานหรือความปลอดภัยของ

องค์กร/ประเทศ 

ภารกิจงานส าคัญที่กระทบต่อด้านการเงินของ
องค์กร หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้า

ของประเทศ 

บ่อนท าลายศักยภาพทางการเงิน
ส่วนใหญ่ขององค์กร/ประเทศ

น้อย
ปานกลาง

ขัดขวางการพัฒนาหรือการด าเนินงานของ
นโยบายองค์กร/ประเทศอย่างจริงจัง 

ปิดตัวลงหรือขัดขวางการด าเนินงาน/
โครงการที่ส าคัญขององค์กร/ประเทศ 

Confidential / sensitive
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

น้อย
ปานกลาง

Integrity
สูง

น้อย
ปานกลาง

สูง

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

น้อย
ปานกลาง

สูง

น้อย
ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

จ ากัด
กลาง

สูง

น้อย
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

น้อย
ปานกลาง

สูง

ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะ

เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม 
การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มา

ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อ เท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้

ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการ
เปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

หรือขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคลฯ

น้อย
ปานกลาง

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครอง
มิใหเ ้ปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

Confidentiality
การรักษาข้อจ ากัดในการได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้และเปิดเผยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ 

รวมทั้งวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (privacy) และกรรมสิทธิ์ 
(proprietary) ของข้อมูลข่าวสาร

▪ สีเหลอืง ทั้งหมด (กระทบน้อย) – Integrity นอ้ย
▪ สีส้ีม และ สีเหลอืง ทั้งหมด (กระทบปานกลาง และ น้อย) –

Integrity ปานกลาง

Integrity
การปกป้องจากการดัดแปลงหรือท าลายข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และรวมถึงการ
รับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกปฏิเสธ (non-repudiation) และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

เป็นความจริง (authenticity)

Availability
สูง

Availability
การสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอย่างทันท่วงที/เป็นปัจจุบัน

และเชื่อถือได้

▪ สีเหลอืง ทั้งหมด (กระทบน้อย) – Availabilityน้อย
▪ สีส้ีม และ สีเหลอืง ทั้งหมด (กระทบปานกลาง และ น้อย) –

Integrity ปานกลาง

Top Secret / Highly Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)



ข้อเสนอ: ร่างเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  

องค์ประกอบการก าหนดชั้นความลับ 
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
ข้อ 19 การก าหนดให้ข้อมลูข่าวสารอยู่ในชัน้ความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความส าคัญของเนื้อหา
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
(3) วิธีการน าไปใช้ประโยชน์
(4) จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ
(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
(6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ

Federal Information Processing Standards (FIPS)

NIST 800-600 Volume 1. and 2.
Guide for Mapping Types of Information and Information 
Systems to Security Categories

Security Objective                  
POTENTIAL IMPACT

LOW MODERATE HIGH
Confidentiality
Preserving authorized 
restrictions on 
information access and 
disclosure, including 
means for protecting 
personal privacy and 
proprietary information.

The unauthorized disclosure 
of information could be 
expected to have 
a limited adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The unauthorized disclosure 
of information could be 
expected to have 
a serious adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The unauthorized disclosure 
of information could be 
expected to have a severe or 
catastrophic adverse effect 
on organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

Integrity
Guarding against 
improper information 
modification or 
destruction and 
includes ensuring 
information non-
repudiation and 
authenticity.

The unauthorized 
modification or destruction 
of information could be 
expected to have 
a limited adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The unauthorized 
modification or destruction 
of information could be 
expected to have 
a serious adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The unauthorized 
modification or destruction 
of information could be 
expected to have a severe or 
catastrophic adverse effect 
on organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

Availability
Ensuring timely and 
reliable access to and 
use of information.

The disruption of access to or 
use of information or an 
information system could be 
expected to have 
a limited adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The disruption of access to or 
use of information or an 
information system could be 
expected to have 
a serious adverse effect on 
organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

The disruption of access to or 
use of information or an 
information system could be 
expected to have a severe or 
catastrophic adverse effect 
on organizational operations, 
organizational assets, or 
individuals.

ผลประโยชน์แห่งชาติ ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

(1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ
(2) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
(3) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันตสุิข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง

พหุสังคมและการมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) ความเจริญเตบิโตของชาต ิความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน
(6) ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทาง

พลังงาน อาหาร
(7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศ
(8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมอาเซยีนและ

ประชาคมโลก

ค ำนึงถึง!!! CIA: วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเทียบกับ  
Potential Impact: โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมูลภาครัฐ

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-60v1r1.pdf


ค่าระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียง ความหมาย
1-2 ต ่ามาก ระดับความเส่ียงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีมาตรการควบคุมก็ได้

3-4 ต ่า ระดับความเส่ียงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ 
แต่อาจต้องมีการติดตามเป็นระยะ ๆ

5-6 ปานกลาง ระดับความเส่ียงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยต้องมีมาตรการควบคุมหรือมีแผนการ
ลดความเส่ียง เพ่ือลดความเส่ียงให้ไปอยู่ในระดับต า่และป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน

7-9 สูง
ระดับความเส่ียงที่องค์กรไม่สามารถยอมรบัได้ และต้องจัดการลดความเส่ียงให้ไปอยู่ใน
ระดับต า่ลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเส่ียงและป้องกันไม่ให้ความเส่ียง
กลับเพ่ิมสูงข้ึนด้วย 

10 ขึ้นไป สูงมาก ระดับความเส่ียงที่องค์กรไม่สามารถยอมรบัได้ และต้องจัดการลดความเส่ียงให้ไปอยู่ใน
ระดับต า่ลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเส่ียง โดยต้องจัดให้มีแผนการลด
ความเส่ียงและป้องกันไม่ให้ความเส่ียงกลับเพ่ิมสูงข้ึนด้วย

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

ตัวอย่าง: เกณฑ์การประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต

หมายเหต:ุ การประเมินความเส่ียงด้าน Data Security ประกอบด้วย ด้านความลับ การเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธ์ิ (Confidentiality) 
ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ความคงสภาพ (Integrity) และ ด้านความพร้อมใช้งาน (Availability)

โอกาสท่ีจะเกิด

ผล
กร
ะท
บ

1

2

3

1 2 3 4 5

เกณฑ์
ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของ Impact และ National Interests

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = สูง

Reputation น้อย/อย่างจ ากัด อย่างร้ายแรง อย่างร้ายแรงมาก

Users & 
Operations

รายบริการ/
การด าเนินงานขององค์กร

ราย Domain/
การด าเนินของกระทรวง/ระหว่าง

องค์กร/จังหวัด

Cross Domains,  Sectors, Region/การ
ด าเนินงานตามแผนบูรณาการ/กลุ่มจังหวัด

Financial & 
Assets 

ตั้งแต่ 5 แสน
แต่ไม่เกิน 5 ล้าน/ Small project

ตั้งแต่ 5 ล้าน
แต่ไม่เกิน 50 ล้าน/ Medium project 

ตั้งแต่ 50 ล้าน
แต่ไม่เกิน 100 ล้าน/ 

Large Project 

Legal and 
Regulation

ละเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผล

กระทบน้อย

ละเว้นการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บังคับ
และกฎกระทรวง ซึ่งเกิดผลกระทบที่มี
นัยส าคัญและไม่เป็นไปตามเป้าของ 

ก..พ.ร. 

ละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือ
ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบที่มี

นัยส าคัญ และไม่เป็นไปตามเป้าของแผนบูรณา
การ/กลุ่มจังหวัด

National Interests ผลประโยชน์แห่งชาติ
ส าคัญน้อย

ผลประโยชน์แห่งชาติ
ที่ส าคัญ

ผลประโยชน์แห่งชาติ
ที่ส าคัญย่ิง

หมายเหต:ุ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาสของการร่ัวไหลของข้อมูลที่มีช้ัน
ความลับที่จะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
5 = มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก/เป็นประจ า
4 = มีโอกาสเกิดขึ้นสูง/บ่อยคร้ัง
3 = มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง/บางคร้ัง
2 = มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง
1 = มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ระดับความเส่ียง



ตัวอย่าง: ผลการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ไดร้ับอนุญาต

ตัวอย่างส าหรบัการจดัชัน้เผยแพรภ่ายในองค์กร (Private)ตัวอย่างการจดัชัน้ขอ้มูลเปดิ



Data Class. 
Level

Handling
open Private Confidential / Sensitive Secret / Medium sensitive Top secret / 

highly sensitive

Example ▪ กฎ มติ ค.ร.ม. 
ข้อบังคับ

▪ รายงานผล
การศึกษาทาง
วิชาการ 

▪ ข้อมูลเปดิภาครัฐ
▪ ข้อมูลระเบียนเชิงลึก 

(Raw data) ที่ไม่
กระทบความัน่คง/
ความเปน็ส่วนตัว

▪ ข้อมูลการให้บริการ 
(ข้อมูลระเบียน)

▪ ข้ิอมูลพนักงาน
▪ เอกสารประกอบการ
ปฎิบัติงาน

▪ วิธีปฏิบัติภายในหน่วยงาน

▪ ข้อมูลการฟอ้งคดี
▪ ความเห็นภายในหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้ข้อยุติ

▪ รายงานการแพทย์
▪ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
▪ นโยบายส าคัญที่ใช้ปฏิบัติต่อรัฐ
ต่างประเทศ

▪ ข่าวสารที่อาจก่อความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์

▪ ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง
ทางทหาร เช่น คลังอาวุธ และ
ความมั่นคงทางทรพัยากร เช่น 
ต าแหน่งของชนิดพันธุ์ที่ใกลสู้ญ
พันธุ์/ถูกคุกคาม

Access Control ▪ ไม่มีการจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมูล/
เปดิเผยสู่สาธารณะ

▪ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูล
เฉพาะบุคคลภายใน
หน่วยงาน

▪ จ ากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่
จ าเปน็ต้องรู้หรือมีสิทธ์ิรูโ้ดยและ
ลงนามข้อตกลงไม่เปดิเผยข้อมูล 
(non‐disclosure agreements)

▪ สามารถตรวจสอบค าขอการ
เข้าถึงข้อมูล การทบทวน การ
อนุมัติ และกระบวนการยกเลกิได้

▪ จ ากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่
จ าเปน็ต้องรู้หรือมีสิทธ์ิรูโ้ดยและลง
นามข้อตกลงไมเ่ปดิเผยข้อมูล 
(non‐disclosure agreements)

▪ ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
ข้อมูล

▪ สามารถตรวจสอบค าขอการเข้าถงึ
ข้อมูล การทบทวน การอนุมัติ และ
กระบวนการยกเลกิได้

▪ ไม่เปดิเผย

Encryption ▪ ไม่มีการเข้ารหรัส ▪ ไม่มีการเข้ารหรัสการสรา้ง 
การจัดเก็บ การประมวลผล 
และการส่งข้อมูล

▪ มีการเข้ารหัสส าหรับ
บุคคลที่สาม

▪ การเข้ารหัสระหว่างการสรา้ง การ
จัดเก็บ การประมวลผล และการ
ส่งข้อมูล

▪ มีการเข้ารหัสส าหรับบุคคลที่สาม

▪ มีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนระหว่างการ
สร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล 
และการส่งข้อมูล

▪ มีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนส าหรับบุคคล
ที่สาม

▪ ไม่เปดิเผย

Storage ▪ ไม่มีข้อจ ากัดการ
จัดเก็บข้อมูล

▪ การจัดเก็บข้อมูลเปน็ไปตาม
นโยบายองค์กรหรือดุยพินิจ
ของผู้จัดการหรือผู้คุ้มครอง
ข้อมูล

▪ ห้ามจัดเก็บข้อมูลที่ลบัมากใน
เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

▪ ห้ามจัดเก็บข้อมูลที่ลบัมากในเครือ่ง
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไมไ่ด้รบั
อนุญาต เว้นแต่จะไดร้บัอนุมัตจิาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล 
และต้องมีการเข้ารหัส

▪ จัดเก็บที่ปลอดภัยเมื่อไมใ่ช้งาน

▪ ไม่เปดิเผย

ข้อเสนอแนะ: การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐที่มีความอ่อนไหวหรอืมีการจัดชั้นความลบั ร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้น
ความลับข้อมลูภาครัฐ



ข้อเสนอ: ร่างหลักการและเงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Criteria) 

Examples of data sharing concerns: 
▪ ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 14 และ มาตรา 15

ท่ีอาจสั่งอาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้ และมีข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
▪ ข้อมูลประกอบด้วยต าแหน่งของชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์/ถูกคุกคาม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณค่า และจะถูกแบ่งปันกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เชื่อถือ

ได้เท่านั้นที่ตกลงตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการใช้ซ ้า (Reuse Criteria)
▪ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้จนกว่าจะมีการออกสิทธิบัตร (Patents) ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมน้ัน

Data Sharing Framework: 
เป็นกรอบปรับปรุงการเข้าถึงและการน าข้อมูลภาครัฐกลับมาใช้ใหม่ ในขณะท่ียังคงรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การ

แบ่งปันข้อมูลเป็นการจัดเตรียมการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะท่ีมีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลช่วยให้น าข้อมูลที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและการสร้างชุดข้อมูลใหม่เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และประชาชน) ระบบ
เศรษฐกิจและภาคการผลิต (อุตสาหกรรม การค้าและบริการ) ตลอดจนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันขอ้มูลจะต้องได้รบัการ
จัดการอย่างระมัดระวงัและปลอดภัย เพ่ือใหม่ั้นใจวา่ประชาชนไวว้างใจวา่หน่วยงานของรฐับาลมีการจดัการกบัขอ้มูลท่ีถอืครองอย่างไร

Data Sharing Principles: 
1. โครงการ (Project) : ข้อมูลจะถูกแบ่งปันเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชนส์าธารณะ
2. คน (People) : ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเขา้ถึงขอ้มลู
3. สภาพแวดล้อม (Settings) : ที่เอื้อต่อการแบ่งปันข้อมูลและชว่ยลดความเส่ียงของการใช้งานหรือการเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ด้
รับอนุญาต

4. ข้อมูล (Data) : มีการใช้การป้องกันที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วนกับขอ้มลู
5. ผลลัพธ์ (Output) : ผลลัพธ์จากการจัดเตรียมการแบ่งปันข้อมลูได้รับการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมก่อนที่จะแบ่งปันหรือเผยแพร่
ข้อมูลเพ่ิมเติม

ร่างหลักการและเงื่อนไข
การแบ่งปันข้อมูล 



Data Sharing Request: 
 แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับการตรวจสอบเปา้ประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง (หากม)ี
 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือ ผลประโยชน์แห่งชาติ รวมท้ัง ความสอดคล้องกับข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
 ระบุถึงข้อมูลท่ีต้องการร้องขอ/เหตุผลท่ีร้องขอ, กรอบเวลาท่ีต้องการใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
 ระบุถึงตัวบุคคล/หน่วยงานจะร่วมงานในโครงการ/ข้อตกลงในการแบ่งปนัข้อมูล 
 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการแบ่งปันข้อมูล อาทิ ข้อมูลเหมาะสมส าหรับการตอบสนองค าขอข้อมูลแบ่งปัน

ข้อเสนอ: ร่างหลักการและเงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Criteria) 

ก าหนดนโยบาย/
หลักการการแบง่ปันข้อมูล

(Data Sharing Policy/Principle)

 ก าหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องตาม “5 Data Sharing Principles”
พร้อมระบุเหตุผลท่ียอมรับได้ในการไม่แบ่งปันข้อมูล 

 ข้อมูลจะพร้อมใช้งานหรือเปดิเผยข้อมูลเม่ือใด 
 หน่วยงานอื่นจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร
 มีข้อจ ากัดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือไม่ 
 ข้อมูลมีเอกสารเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่

ก าหนดข้อมูลแบ่งปัน และ ค าขอการแบ่งปันข้อมูล 
(Shared Data and Data Sharing Request) 

Shared Data: 
 ข้อมูลส าคัญท่ีสอดคล้องกับ Data Strategy ภารกิจและเปา้หมายของ
หน่วยงาน/ประเทศ 

 ข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวหรือมีการจัดชั้นความลับในระดับ “Private” 
“Confidential” และ “Secret”

ก าหนดข้อตกลงการแบง่ปันข้อมูล
(Data Sharing Agreement)

 ท าขึ้นระหว่างผู้ดูแลข้อมูลและหน่วยงานท่ีได้รับชุดข้อมูลท่ีร้องข้อหรือข้อมูลแบ่งปัน
 อาจรวมถึงผลการตรวจสอบตามเป้าประสงค์และรายละเอียดของโครงการท่ีครอบคลุมโดยข้อตกลง 
 ควรระบุถึงข้อมูลใดบ้างท่ีใช้ได้และใช้ไม่ได้ภายใต้ข้อตกลง
 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษใด ๆ ท่ีอาจถูกก าหนดไว้หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในข้อตกลง 
(ซึ่งอาจรวมถึงการอ้างอิงถึงบทลงโทษท่ีมีการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ร่างหลักการและเงื่อนไข
การแบ่งปันข้อมูล 



ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการจัดชั้นข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ

ที่มา: รายงานสถิติจ านวน
นักเรียน นิสิต นักศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของประเทศไทย 
จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ชั้น กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่าง: สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลใน Metadata
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