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สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์: 0 2612 6000 โทรสาร: 0 2612 6011 0 2612 6012 
 
 
 

ประกาศโดย 
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

วันที ่  ระบุวันที่ประกาศ 





    

(1) 

คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์  
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 

ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 
นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์    
                                                     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
นายมารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
นางสาวปศิญา  เชื้อดี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
นายศุภโชค จันทรประทิน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 นางสาวพลอย เจริญสม  
นางบุญยิ่ง ชั่งสัจจา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
นายณัฏฐา พาชัยยุทธ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 นางสาวพัชรี ไชยเรืองกิตติ 
นายกฤษณ์ โกวิทพัฒนา         สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และสังคมแห่งชาติ 
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
นายวีระ วีระกุล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นายวิทยา สุหฤทดำรง วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
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คณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมลูภาครัฐ 
 

ที่ปรึกษา 
นายสุพจน์ เธียรวุฒิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด  

และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ประธานคณะทำงาน 
รองศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร 

   ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 

รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทำงาน  
นางสาวปศิญา  เชื้อดี  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
นางสุนทรีย์ ส่งเสริม   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
นายมารุต  บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
นางสาวปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
นางกาญจนา  ภู่มาลี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

นายสารตรัย  วัชราภรณ ์
นายพีรณัฐ  แดงสกุล  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

นางวณิสรา  สุขวัฒน์ 
นางสาวธัญลักษณ์  กริตาคม  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
นายไผท  สิทธิสุนทร  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายชรินทร์  ธีรฐิตยางกูร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
นายมนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

คณะทำงานและเลขานุการ    
นางสาวอุรัชฎา  เกตุพรหม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
  



    

(3) 

(ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ  
จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยนำหลักการทางทฤษฎีและ
แนวคิดที่สำคัญจากกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 มาปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยยังคงใจความสำคัญของทฤษฎีและ
หลักการสำคัญไว้ และได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปปฏิบัติจริงได้ โดยแนวทางฉบับนี้ได้จัดทำตามแนวมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีของ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
2. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
3. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
5. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562  
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
7. มรด. 3-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
8. มรด. 3-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
9. มรด. 4-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายการบริหาร

จัดการข้อมูล 
10. มรด. 4-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหาร

จัดการข้อมูล  
11. มรด. 5 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ  
12. มสพร. 8-2565 มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัด

ระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ 
และได้มีการประชาพิจารณ์เพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไป และนำข้อมูล ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน และสามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
(ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ ฉบับนี้

จัดทำโดยฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี 

 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 โทรสาร: (+66) 0 2612 6011 
E-mail: sd-g1_division@dga.or.th 
Website: www.dga.or.th  
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คำนำ  
 

นิยามของคำว่า ธรรมาภิบาลข้อมูล มีนิยามที่อาจแตกต่างกันออกไป อาจจะหมายถึงนโยบายด้าน
ข้อมูลของหน่วยงาน หรืออาจจะหมายถึงการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล ซึ่งไม่ว่าความหมายของ
คำว่าธรรมาภิบาลข้อมูลจะถูกนิยามไว้อย่างไร อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน หากหน่วยงานไม่ได้
นำไปขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงาน เพราะการนำไปขับเคลื่อนโดยการลงมือ
ปฏิบัตินั้นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของการให้ความหมายของคำว่า ธรรมาภิบาลข้อมูล  

ในการเริ่มต้นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น แน่นอนว่าย่อมมีคำถามเกิดขึ้นมากมายตามมา
พร้อมกัน เช่น ขั้นตอนเป็นอย่างไร ควรเริ่มทำอะไรก่อน-หลัง แบ่งหน้าที่อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ยุ่งยาก
และซ้ำซ้อนหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการตั้งคำถามถือเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคย
ปฏิบัติมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อโลกในปัจจุบันการแข่งขันของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน นั่นก็คือ
นำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยงาน เพราะข้อมูลคือทรัพย์สินที่สำคัญ และ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น คำถาม
เที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการกำหนดกรอบแนวทางการทำธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีได้ เมื่อหน่วยงานมีการ
กำหนดกรอบการดำเนินการและเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยจัดการกับแนวความคิดและแนวปฏิบัติแบบเดิมที่มี
ความซับซ้อนให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำไป
ปฏิบัติใช้ และเห็นคุณค่าของการนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ จะสามารถทำให้หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การกำหนดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล จะช่วยในเรื่องของการกำหนดพันธกิจ
ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย กำหนดขอบเขตของการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์ และยังช่วยในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานอีกด้วย  

ดังนั้น การจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: 
แนวปฏิบัติ จึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้กับ ข้าราชการ 
บุคลากรภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐประเภท 
“กลุ่ม Non-IT” หรือ กลุ่มแผนและนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม นักวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อให้เข้าใจธรรมาภิบาลข้อมูลมากขึ้น และสามารถนำกรอบไปประยุกต์ขับเคลื่อนการจัดธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 
(Data integration) เปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชน (Open data) และ วิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ 
(Data analytics) นำไปสู่ การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล บริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว 
และมั่นคงปลอดภัย นวัตกรรมจากข้อมูล เป้าหมายเพื่อ ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความพึงพอใจสำหรับภาค
ธุรกิจและประชาชน และยกระดับการบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
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มาตรฐานรัฐบาลดิจิทลั 
ว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ 

1. บทนำ 
1.1. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาประเทศด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการปรับจากการดำเนินงานของหน่วยงาน
รัฐรูปแบบเดิมที่ทำงานแบบแยกส่วนและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และปรับเปลี่ยนรัฐบาลแบบเดิมสู่
รัฐบาลดิจิทัล โดยมีหลักการสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2D ได้แก่ Digitalisation คือ การปฏิรูป
การทำงานและการให้บริการให้เป็นดิจิทัล และ Data driven คือ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดี โดยมี
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นพื้นฐาน (Data governance) และเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานจัดทำ
ข้อมูลขององค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน พร้อมทั้ง 
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ครบถว้น เป็นปัจจุบัน และ 1C ได้แก่ 
Citizen Centric คือ การยึดถือประโยชน์สุขและความสะดวกสบายของประชาชนเป็นสำคัญ  

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้มีการประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื ่อง  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและหลักการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐมีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 อันจะ
นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้ ได้
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
เวอร์ชัน 1.0 เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐยังคงมีความท้าทายในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ไปขับเคลื่อนในหน่วยงาน โดยผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 พบว่า จำนวน
หน่วยงานมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาถึง
จำนวนหน่วยงานที่ได้ดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลแล้วเสร็จและประกาศใช้ยั งมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยงานที่มีการรับรู้ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่หน่วยงานไม่มีการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐมาจากหน่วยงานต้องการแนวทาง/ตัวอย่างการขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีเนื้อหา  
ที่สั้น กระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย และต้องการกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน 

ดังนั ้น เมื ่อกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 ครบกำหนดระยะเวลาประกาศ 3 ปี  
จึงมีการทบทวนเนื้อหาในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากขึ้น สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: 
แนวปฏิบัติขึ้น โดยมีการปรับปรุงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจากกรอบธรรมา 
ภิบาลข้อมูล เวอร์ชัน 1.0 และเพิ่มกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูล เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้เป็นตัวอย่างและเกิดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 



 

- 10 - 

1.2. วัตถุประสงค ์
การจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นทฤษฏีและแนวปฏิบัติ

ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนธรรมาภิ
บาลข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้อง 
และสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐ 
และเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาศูนย์ก ลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3. ขอบข่าย  
(ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ  

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยนำหลักการทางทฤษฎีและ
แนวคิดที่สำคัญจากกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 มาปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยยังคงใจความสำคัญของทฤษฎีและ
หลักการสำคัญไว้ และได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปปฏิบัติจริงได้ โดยแนวทางฉบับนี้ได้จัดทำตามแนวมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดีของ 

1) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 
(Data Governance for Government) 

2) (ร่าง) มรด. 3-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(GOVERNMENT DATA CATALOG GUIDELINE) 

3) (ร่าง) มรด. 3-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CATALOG REGISTRATION GUIDELINE) 

4) (ร่าง) มรด. 4-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบาย
การบร ิหารจ ัดการข ้อม ูล(RECOMMENDATION for WRITING DATA MANAGEMENT 
POLICY) 

5) (ร่าง) มรด. 4-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนว
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ล  (RECOMMENDATION for WRITING DATA 
MANAGEMENT GUIDELINE) 

6) (ร่าง) มรด. 5 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล
ส ำ ห ร ั บ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  (DATA QUALITY ASSESSMENT FRAMEWORK for 
GOVERNMENT AGENCY) 

7) มสพร. 8-2565 มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CLASSIFICATION 
AND DATA SHARING FRAMEWORK) 

โดยกรอบธรรมาภิบาลฯ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมาภิ
บาลข้อมูล และแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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ส่วนที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล  
ในส่วนนี้ยังคงเนื้อหาของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชั่น 1 เป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความ

สับสนต่อหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในส่วน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบด้วย 

• บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยคงเนื้อหาจาก
เวอร์ชัน 1.0 ไว้เป็นเป็นหลัก โดยกล่าวถึง ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลกับการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงนิยามของ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้สำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

• บทที่ 3 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กล่าวถึงโครงสร้างและกระบวนการธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ ซึ ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที ่สำคัญโดยคงเนื ้อหาจากเวอร์ชัน 1.0 ไว้
เหมือนเดิมทั้งหมด ทั้งนี ้ได้มีการปรับปรุงเนื้อเรื่องการประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data 
Quality Assessment) ซึ่งปรับมิติคุณภาพข้อมูลจาก 6 ด้าน เป็น 5 ด้าน โดยนำมิติด้าน
ความถูกต้องและครบถ้วนมารวมกัน  มิติคุณภาพจึงเป็น 1) ข้อมูลมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน (Accuracy) 2) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) 3) ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน (Timeliness) 4) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 5) ข้อมูล
มีความพร้อมใช้ (Availability) 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติ  
เป็นการจัดทำเนื้อหาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาตรฐานมาขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน  

อีกท้ังต้องการนำเสนอการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยในส่วนนี้ประกอบด้วย 

• บทที่ 4 แนวทางการขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน กล่าวถึงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ มิติที่สําคัญของธรรมาภิบาล
ข้อมูลโดยอ้างอิงจาก The Data Governance Institue  (DGI) รวมทั้งนำเสนอรูปแบบ
การจัดแบ่งโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบรวมศูนย์ แบบ
กระจายศูนย์ และแบบไฮบริด 

• บทที่ 5 กรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อเป็นการแก้ไขประเด็นปัญหา
สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้มีตัวอย่างในการปฏิบัติ จึงรวบรวมกรณีศึกษา 
โดยแบ่งตามระยะของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานตนเอง 

1.4. บทนิยาม  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายความว่า การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้

เสียในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณา
การระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารงานภาครัฐและ
การบริการสาธารณะ 
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หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) หมายความว่า ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบ่งออก
ได้เป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารลับ และข้อมูล
ความมั่นคง  

ระดับชั้นข้อมูล (Data Classification Level) หมายความว่า ระดับชั้นข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลใน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ โดยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวแบ่งระดับชั้นออกเป็น ชั้นเปิดเผย ( Open)  
ชั ้นเผยแพร่ภายในองค์กร (Private) ชั ้นลับ (Confidential) ชั ้นลับมาก (Secret) และ ชั ้นลับที ่สุด (Top 
Secret) ซึ่งข้อมูลที่มีระดับชั้น ลับ (Confidential) ลับมาก (Secret) และ ลับที่สุด (Top Secret) เป็นเพียง
การจัดระดับชั้นข้อมูล ไม่ใช่การกำหนดให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบการรักษาความลับทาง
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Strategy) หมายความว่า แนวทาง กระบวนการ และกฎที่กำหนด
วิธีการจัดการ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลของหน่วยงาน โดยยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายด้วยข้อมูล และช่วยคุ้มครองข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ซ่ึงยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล
ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบทบาทขององค์กร (Organizational Strategy & Roles) มีสถาปัตยกรรม
ข้อมูล (Data Architecture) วิสัยทัศน์การจัดการข้อมูล (Data management) ที ่ช ัดเจนและเหมาะสม  
มีตัวชี้วัดและการวัดความสำเร็จวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมี การ
ออกแบบและบทบาทความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของ
ชุดข้อมูลสำคัญท่ีรวบรวมจากบัญชีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 

ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
ตาม กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่
จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัด 

ข้อมูลแบ่งปัน (Shared data) หมายความว่า ข้อมูลอ่อนไหวที่ได้รับการจัดระดับชั้นข้อมูล ยกเว้นใน
ระดับชั้นลับที่สุด ซ่ึงสามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหน่วยงาน โดยจำเป็นต้องมีการกำหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงและใช้งาน รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

เจ้าของข้อมูล (Data Owner) หมายความว่า บุคคล/คณะบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูล
โดยตรง สร้างความมั ่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ  
หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทำการทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูล เช่น  
การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑ์การทำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการจัดระดับชั้นข้อมูล เจ้าของข้อมูลมักจะอยู่ในตำแหน่งบริหาร เช่น ผู้อำนวยการ
ฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานบุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลบุคคล ผู ้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานการเงิน  
เป ็นเจ ้าของข้อม ูลการเง ิน  รวมถ ึงระด ับเจ ้าหน ้าที่ผู ้ร ับผ ิดชอบดูแล (Data Agents) ที ่มีหน ้าที่ 
จัดเก็บข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทบทวน หรือเสนออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
และรายงานบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
บุคคลนั้นระบุถึงได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

สามารถดูรายละเอียดคำนิยามอ่ืนๆ ได้ที่ https://standard.dga.or.th/glossary/ 
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1.5. กฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตราที่ 59 ได้ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล

หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการ 

2) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
3) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
5) พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562  
6) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
7) ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 
8) มรด. 3-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจ ิท ัลว ่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อม ูลภาครัฐ 

(GOVERNMENT DATA CATALOG GUIDELINE) 
9) มรด. 3-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

(GOVERNMENT DATA CATALOG REGISTRATION GUIDELINE) 
10) มรด. 4-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายการ

บริหารจัดการข้อมูล(RECOMMENDATION for WRITING DATA MANAGEMENT POLICY) 
11) มรด. 4-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนวปฏิบัติการ

บริหารจัดการข้อมูล (RECOMMENDATION for WRITING DATA MANAGEMENT GUIDELINE) 
12) มรด. 5 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ

หน ่ ว ย ง านภ าคร ั ฐ  (DATA QUALITY ASSESSMENT FRAMEWORK for GOVERNMENT 
AGENCY) 

13) มสพร. 8-2565 มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดระดับชั ้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CLASSIFICATION AND 
DATA SHARING FRAMEWORK) 

1.6. หน่วยงานภาครัฐที่นำไปใช้ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนี้ครอบคลุมถึงธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลภายใน

หน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 ประเภท คือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบ
ใหม่ ดังนี้  

1) ส่วนราชการ หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งกำไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ  

2) รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดำเนินงานเชิง
พาณิชย์ แต่สามารถรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วนในบางกรณี 

3) องค์การมหาชน หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  
รัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอำนาจบริหารจัดการ 
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4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หมายความว่า 
- องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

รูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมของรัฐ ตามนโยบาย
สำคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

- กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ  เนื ่องจากต้องการอำนาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อ
ภาคเอกชนหรือประชาชน ในการสมทบเงินเข้ากองทุน 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
ได้กำหนดหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล (ครอบคลุมเพียงหน่วยงานของศาลในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
อรรถคดี) องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ 

1.7. ขอบเขตของเนื้อหาภายในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ขอบเขตของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทที่ 2 อธิบายถึงแนวคิดธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ความหมายและประเภทข้อมูล การบริหาร
จัดการข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับการบริหารจัดการข้อมูล บทที่ 3 กล่าวถึงกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย โครงสร้างของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การนิยามข้อมูล กฎเกณฑ์ข้อมูล และการวัดการดำเนินการ
และความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

2. แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FOR GOVERNMENT CONCEPT)  
บทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FOR 

GOVERNMENT CONCEPT) ที่เป็นปรับปรุงเนื้อหาจากกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล เวอร์ชัน 1.0 ในบทที่ 
2 แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีการปรับในส่วนของนิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มหัวข้อ การนิยามข้อมูล เพื่ออธิบายรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลให้
ผู้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น ในส่วนหัวข้ออ่ืนๆ ยังคงเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญหลักของแนวคิดธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ มีแค่การปรับแกใ้นรายละเอียดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานที่มีการ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
2.1. นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายความว่า การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียใน
การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการระหว่างกันได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ 

ดังนั้น ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดี  และเป็นการสนับสนุนให้ทุกส่วนงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
ทำงานร่วมกันได้ โดยธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นการกำหนดขั้นตอน/แนวทางต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานด้านข้อมูลของหน่วยงาน การกำหนดสิทธิการใช้งาน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติได้  
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ดังนั้น ธรรมาภิบาลข้อมูลกับการบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื ่องที่เกี ่ยวเนื่องกัน หากพิจารณาถึง
กระบวนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะเห็นได้ว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มุ่งเน้นไปที่ระดับนโยบาย
ของหน่วยงาน การกำหนดสิทธิ การเข้าถึงชุดข้อมูล รวมไปถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งแตกต่างกับการบริหารจัดการข้อมูล ที่มุ่งเน้นในส่วนของกระบวนการทำงานภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในขณะที่การบริหารจัดการข้อมูลเน้นไปที่การนำเอาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล ไม่ว่าอย่างไรก็ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
และการบริหารจัดการข้อมูลก็มีเป้าหมายสำคัญอย่างเดียวกัน นั่นคือ เพ่ือทำให้หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลซึ่งคือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ข้อมูล คือ “ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการคำนวณ”  
(Australian Institute of Health and Welfare, 2014) ข้อมูลจัดเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื ่อน
หน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ รวมถึงบุคลากร  

ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่น ดังนั้นหน่วยงานจึง
จำเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล เช่น การรักษาความลับของข้อมูล 
(Confidentiality) การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้ (Loss of Availability) การ
รักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) การทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Timeliness) ทั้งนี้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.1.1. ประเภทข้อมูล (Types of Data) 
ข้อมูลถูกจัดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้   

 
รูปที่ 1:  ประเภทข้อมูล 

1) ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ โดย
นิยามความหมายและคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ข้อมูล โครงสร้างมีชั้นเดียวทำให้ง่ายต่อการค้นหา 
เช่น ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล Comma-Separated Values – CSV  

2) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ แต่
โครงสร ้างเป ็นแบบลำด ับข ั ้น (Hierarchy) เช ่น Extensible Markup Language - XML 
JavaScript Object Notation - JSON  

3) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูล
ไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ 
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2.1.2. ชุดข้อมูล (Datasets)  
ชุดข้อมูล คือ “ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ โดยปกติอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูล” (Askham et al., 

2013) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้มาจากหลายแหล่ง และนำข้อมูลมาจัดเป็นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้าง
ข้อมูลที ่กำหนดไว้ ดัง แสดงตัวอย่างชุดข้อมูลพนักงานในรูปแบบตารางข้อมูลหรือข้อมูลที ่มีโครงสร้าง 
(Structured Data) มีทั ้งหมด 3 แถว 5 ฟิลด์ (Data Field/Element/Attribute) ได้แก่ ชื ่อ นามสกุล เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา 

ตารางท่ี: 1 ตัวอย่างชุดข้อมูลพนักงาน 

ชื่อ นามสกลุ เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา 

วิชัย ใจดี ชาย 26 ปริญญาตร ี

พิเชษฐ์ วิเศษศิลป ์ ชาย 28 ปริญญาโท 

วิมลมาส วงศ์สกุล หญิง 25 ปริญญาตร ี

2.1.3. ฐานข้อมูล (Database)  
ฐานข้อมูล คือ “กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของ

หน่วยงาน” (Malinowski, E. & Zimányi, E., 2009) หรือกล่าวได้ว่า แต่ละฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย
หลาย ๆ ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน  

 
 

รูปที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลกับชุดข้อมูล 

2.2. การนิยามข้อมูล (Data Definition)  

2.2.1. หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category)  
ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้  

ข้อมูลสาธารณะ (Public Data) หมายความว่า ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนำไปใช้
ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ข้อมูลใช้ภายใน (Internal Use Only) หมายความว่า ข้อมูลสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการ
ภายในของหน่วยงานซึ่งไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานภายนอกก่อนได้รับอนุญาต เช่น นโยบาย มาตรฐาน 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกาศ และบันทึกภายในหน่วยงาน เป็นต้น 
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ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั ้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (หมายเหตุ หากในกรณีที ่ต ้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายจะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่
กรรมโดยเฉพาะ) 

ข้อมูลความลับทางราชการ (Classified Information) หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีคำสั่งไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก 
หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน   

ข้อมูลความม่ันคง (National Security Information) หมายความว่า ข้อมูลภายใต้กรอบ
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือ ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่ง
อาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิต โดย
ปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  
อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และครอบคลุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (National 
Security) ในมิติเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ส่วนบุคคล ชุมชน การเมือง 
และการต่างประเทศ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 

 

รูปที่ 3: หมวดหมู่ของข้อมูล 
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2.2.2. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata)  
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา คือ “ข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของ

ข้อมูลอื่น”1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1) เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้าน
ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานข้อมูล (Data User) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนัก
วิทยาการข้อมูล  (Data Scientist)  ตัวอย่างรายการเมทาดาตาเชิงธุรกิจ เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อ
เจ้าของข้อมูล คำสำคัญ คำอธิบายอย่างย่อ วันที่เริ่มต้นใช้งาน วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ภาษาท่ีใช้ ชื่อฟิลด์ข้อมูล (เช่น ชื่อพนักงาน นามสกุล เพศ) ในภาคผนวก ก อธิบายเมทาดาตาเชิง
ธุรกิจ ซึ่งไม่รวมชื่อฟิลด์ข้อมูล เนื่องจากชื่อฟิลด์ข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน    

2) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ใน
ด้านเทคนิค (Technical) และปฏิบัต ิการ (Operational) เหมาะสำหรับผู ้บร ิหารจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Administrator) ตัวอย ่างรายการเมทาดาตาเช ิงเทคนิค เช ่น ชื่อ
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูลในตารางข้อมูล ประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ 
หรือวันที่) ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล (เช่น 10 ตัวอักษร 50 ตัวอักษร หรือ 100 ตัวอักษร) คีย์
ข้อมูล (Primary Key หรือ Foreign Key) รวมไปถึงข้อมูลสำหรับการสำรองข้อมูล (Backup) 
และกู้คืนข้อมูล (Restore) 

2.2.3. บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
บัญชีข้อมูล คือ “รายการของชุดข้อมูลที ่หน่วยงานถือครองหรือบริหารจัดการ” (Australian 

Institute of Health and Welfare, 2014) ซึ่งรายการของชุดข้อมูลที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่ม หรือ
จัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน สามารถจัดเตรียมได้ในรูปแบบของตาราง
รายชื่อชุดข้อมูล รายงาน หรือแอปพลิเคชัน บัญชีข้อมูลถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล 
(Datasets) หรือเมทาดาตา (Metadata) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ผู้ใช้งานข้อมูล (Data 
User) ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้งาน นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาการข้อมูล  
(Data Scientist) ใช ้สำหรับการค้นหาข้อมูลที ่ต ้องการวิเคราะห์หรือประมวลผล บริกรข้อมูล ( Data 
Stewards) ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลที ่ต้องการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล (Data Policy 
Compliance) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลที่
ต้องการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในระดับนโยบาย 

2.2.4. คลังเมทาดาตา (Metadata Repository)  
คลังเมทาดาตา หรือพจนานุกรมข้อมูลเป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บเมทาดาตา เพ่ือ

สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึง
ควรได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทและความรับผิดชอบ เช่น ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
เมทาดาตาเชิงธุรกิจ ขณะที่บริกรข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา และชุดข้อมูล  

 
1 https://data.go.th/~/document/14 
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รูปที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา และชุดข้อมูล 

จากร ูปบัญช ีข ้อม ูลเปร ียบเสมือนสารบัญ เมนู หร ือต ัวช ี ้ ไปย ังเมทาดาตาที ่ถ ูกจ ัดเก ็บอยู ่ ใน 
คลังเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้คลังเมทาดาตา หรือ
พจนานุกรมข้อมูลมักจะถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์  

2.3. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 
การบริหารจัดการข้อมูล คือ “คำจำกัดความที่อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน (Plan) ระบุ 

(Specify) เปิดใช้งาน (Enable) สร้าง (Create) รับ (Acquire) ดูแลรักษา (Maintain) ใช้ (Use) จัดเก็บถาวร 
(Archive) ดึงข้อมูล (Retrieve) ควบคุม (Control) และทำลายข้อมูล (Purge)” (Cupola et al., 2014) 

การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องตระหนักว่าข้อมูลที่มี
อยู่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า และจากการเกิดขึ้นของข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดย
อัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อให้
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลหรือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ จึงต้องได้รับการบริหาร
จัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เช่น 

1) เพ่ือการจัดเก็บ นำมาใช้งาน และประมวลผลข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ 
2) เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยใช้กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและความ

ปลอดภัยของข้อมูล  
3) เพ่ือจัดหมวดหมู่ และกำหนดมาตรฐานของข้อมูล โดยใช้การจำแนกข้อมูล และกำหนดกรอบการ

ทำงานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
4) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ในภายหลัง โดยกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ 
6) เพ่ือการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิด

จากภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์  
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 ซึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลนั้น มีองค์ประกอบในการบริหารจัดการตลอดทั้ง ระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5: ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล  
และองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล 

2.3.1. ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) 
ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล คือ “ลำดับขั้นตอนของข้อมูล

ตั้งแต่เริ่มสร้างข้อมูลไปจนถึงการทำลายข้อมูล” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) กระบวนการสร้างข้อมูล (Create) เป็นการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยวิธีการบันทึกเข้าไปด้วยบุคคล
หรือบันทึกอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) รวมถึงการ
ซื้อข้อมูล หรือการรับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือนำมาจัดเก็บในภายหลัง 

2) กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Store) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการสร้าง หรือข้อมูลที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สูญหาย หรือถูกทำลาย 
และให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะจัดเก็บลง
แฟ้มข้อมูล (File) หรือระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)  

3) กระบวนการใช้ข้อมูล (Use) เป็นการนำข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล เช่น การถ่ายโอนข้อมูล การ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการสำรอง (Backup) ข้อมูล โดยการคัดลอกข้อมูลที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทำสำเนา เช่น ใช้โปรแกรมในการสำรองข้อมูล เป็นการหลีกเลี่ยงความ
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เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้ในสื่อ
บันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ทันที โดยการกู้คืน (Restore)  

4) กระบวนการเผยแพร ่ข ้อม ูล (Publish) เป ็นการแชร ์ข ้อม ูล (Sharing) การกระจายข ้อมูล 
(Dissemination) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
(Exchange) และการกำหนดเงื่อนไขในการนำข้อมูลไปใช้ (Condition) 

5) กระบวนการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) เป็นการคัดลอกเอาข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้งาน
หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อทำสำเนาสำหรับการเก็บรักษา โดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีการลบ ปรับปรุง หรือ
แก้ไขอีก และสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ 

6) กระบวนการทำลายข้อมูล (Destroy) เป็นการทำลายข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นการทำลายข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานหรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด  

2.3.2. องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Component) 
จากการศึกษาแนวคิดของ DAMA International (Henderson et al., 2017) ในการบริหารจัดการ

ข้อมูล ได้กำหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้ 
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata)  

  คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata)  เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่ม
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและข้อจำกัดของข้อมูล และ
โครงสร้างของข้อมูล เมทาดาตาช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบ และข้ันตอนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยการบริหารจัดการเมทาดาตา (Metadata Management) เริ่มตั้งแต่ การเก็บรวมรวม การจัดกลุ่ม การ
ดูแล และการควบคุมเมทาดาตา ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับชุดข้อมูล 
เช่น รายละเอียดชุดข้อมูล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล วัตถุประสงค์การนำไปใช้ ฟิลด์ข้อมูล 

ตารางท่ี: 2 สรุปการบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา 

การบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ เมทาดาตา 

วิธีการดำเนินการ 
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือ

เมทาดาตา  
- กำหนดมาตรฐานของคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา 

สิ่งที่นำเข้า 
- คู่มือแนวปฏิบัติมาตรการการบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทา

ดาตา เช ่น พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) การตั ้งช ื ่อข ้อมูล (Data 
Naming) 

เครื่องมือที่ใช้ 
- เครื่องมือบริหารจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog Management Tools) 
- เครื่องมือบริหารจัดการคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata 

Repository Management Tools) 
ผลที่ได้รับ - เมทาดาตาที่มีคุณภาพ มีความสอดคล้อง และความม่ันคงปลอดภัย 

ผู้เกี่ยวข้อง 
- บริกรข้อมูล (Data Stewards) 
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
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ความม่ันคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy) 

 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) หมายความว่า การป้องกันข้อมูลในบริบทของการ
รักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล จากข้อมูลของมาตรฐาน ISO/IEC27001 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายความว่า การรักษาปลอดภัยของข้อมูลตามระดับชั้น
ของข้อมูล และมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลในหน่วยงานอาจมีหลาย
ประเภท ข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ หรืออ่อนไหว จึงต้องมีการรักษาความลับ
เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกคุกคาม และเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ เช่น 
การส่งข้อมูลทีป่กปิดหรือเป็นความลับต้องมีวิธีการที่ทำให้ทราบได้ว่าบุคคลที่ต้องการส่งข้อมูลมา
ให้ หรือการที่ผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลได้  

- ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) หมายความว่า การคงสภาพของข้อมูลหรือการรักษาความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีการปกป้องข้อมูลให้ปราศจาก
การถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เช่น ข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่มีการ
ดัดแปลงหรือแก้ไขระหว่างทาง 

- ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) หมายความว่า การพร้อมในการใช้งานอยู ่เสมอ 
กล่าวคือ ข้อมูลต้องพร้อมสำหรับการใช้งานได้เสมอ รวมถึงมีการสำรองข้อมูลไว้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น หากต้องการใช้ข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลได้ทันที และใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง 

 โดยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องดำเนินการตั้งแต่การวางแผน การจัดทำ การปฏิบัติตาม และ
การบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์
ตัวตน การกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบ และความพร้อมใช้ของข้อมูลอย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ต้องมีการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ 
ใช้ เผยแพร่ หรือดำเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับข้อมูล โดยจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์เป็นหลักฐานให้ชัดเจน ห้าม
มิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หรือมีกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำสิ่งนั้นได้  

ตารางท่ี: 3 สรุปการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 

การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 

วิธีการดำเนินการ 
- กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล  
- บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่วิธีการจัดเก็บ การประมวลผล การเข้าถึงข้อมูล 

การนำไปใช้ การเปิดเผย และการทำลาย 

สิ่งที่นำเข้า 

- มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล  
- มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ

ข้อมูล  
- มาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
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การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ 

- ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS) 
- เทคโนโลยีจัดการข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน (Identity Management Technology) 
- ระบบจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Control System) 
- หนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent) 

ผลที่ได้รับ 
- นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ

ข้อมูล (Data Security and Privacy Policy) 
- มาตรฐานการจัดระดับชั้นข้อมูล (Data Classification Standard) 

ผู้เกี่ยวข้อง 
- ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)  
- บริกรข้อมูล (Data Stewards) 
- ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 

  คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)  
  คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) เป็นเครื่องมือในการวัดความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการ
นำข้อมูลไปใช้ ต้องมีการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้
ข้อมูลมีคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ ประกอบด้วย (1) ความถูกต้องและสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness)   
(2) ความสอดคล้องกัน (Consistency) (3) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) (4) ความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) และ (5) ความพร้อมใช้ (Availability) ดังแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3.6.2 การประเมิน
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment)  

ตารางท่ี: 4 สรุปการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล 

การบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล 

วิธีการดำเนินการ 

- กำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องมีคุณภาพ 
- พัฒนาและส่งเสริมการให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล (Awareness)  
- กำหนดขอบเขตของการประเมิน (Assessment) คุณภาพของข้อมูล 
- กำหนดและระบุลำดับความสำคัญ (Prioritize) ของการปรับปรุงข้อมูลให้มี

คุณภาพ 

สิ่งที่นำเข้า 
- มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ เช่น การ

จัดทำโปรไฟล์ข้อมูล (Data Profiling) ดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) 
- เมทาดาตาทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใช้ 
- เครื่องมือในการทำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing Tools) 
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis Tools)  

ผลที่ได้รับ 
- รายงานการรับรองคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Certification Reports) 
- ข้อตกลงระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Service Level Agreements) 

ผู้เกี่ยวข้อง 
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
- บริกรข้อมูล (Data Stewards) 
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  ทั้งนี้ระดับคุณภาพของข้อมูลในมุมมองของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) มีความแตกต่างกับระดับคุณภาพข้อมูลทั่วไป เช่น ความพร้อมใช้ของผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Timely) ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ (Reliable) ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือสิ่งที่ต้องการทำนาย (Meaningful) และความสามารถในการผลักดันผลการ
วิเคราะห์ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์จริง (Sufficient) (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017) 

2.4. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลกับการบรหิารจัดการข้อมูล 
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูลของสมาคมบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ 

(Data Management Association International) จะเห็นว่า ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็น
ส่วนที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และ
ทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีได้กำหนดไว้  

ดังนั้นสิ่งที่ควรริเริ่มเป็นอันดับแรกของการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูล ก็คือ ธรรมาภิบาล
ข้อมูล เพราะเป็นเรื่องของการกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ว่าธรรมาภิบาลข้อมูล ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินข้อมูลนั้น เป็นไป
อย่างมีระเบียบ ถูกต้อง และมีความยั่งยืน โดยธรรมาภิบาลข้อมูลจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ องค์ประกอบ
หรือกิจกรรมของการบริหารจัดการข้อมูล  

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการข้อมูลนั้นมีความหมายที่กว้างกว่าและเกี่ยวข้องกับแง่มุมของการใช้
ข้อมูลและดำเนินงานในกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในแต่ละช่วงของระบบบริหารและกระบวนการจัดการ
ข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล  

3. กรอบธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK FOR GOVERNMENT) 
เนื้อหาในบทนี้ได้ยกมาจากกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล เวอร์ชัน 1.0 ในบทที่ 3 กรอบธรรมา 

ภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK FOR GOVERNMENT) ซึ่งมีการย้ายหัวข้อ นิยาม
ข้อมูล ไปอยู่ในบทที่ 2 และมีการปรับในส่วนของการประเมินคุณภาพข้อมูล โดยปรับองค์ประกอบใน 
มิติคุณภาพข้อมูลจาก 6 ด้าน เป็น 5 ด้าน และมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น โดยยังคงใจความสำคัญของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านของ

นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล และกระบวนการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนดไว้  
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รูปที่ 6: กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน 

จากรูปแสดงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย นิยามและกฎเกณฑ์  
ที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 
Structure) และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) โดยบุคคลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อทำ
หน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามความหมาย
และขอบเขตของข้อมูล กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล และดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล 

3.1. โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure) 
3.1.1. โครงสร้างของบุคลากรที ่ร ับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 

Structure) 
การกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อแสดงลำดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลำดับขั้น ทั้งนี้จำนวนบุคลากรและความลึกของ
ลำดับขั้นให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานของรัฐ  

หน่วยงานของรัฐสามารถจัดตั้งส่วนงานธรรมาภิบาลข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) รูปแบบ
ทีมเสมือน (Virtual Team) ที่คัดเลือกมาจากส่วนงานต่าง ๆ (2) รูปแบบที่มีส่วนงานรับผิดชอบชัดเจนซึ่ง
อาจจะจัดตั้งใหม่หรือกำหนดหน้าที่ให้กับส่วนงานที่มีหน้าที่คล้ายกับโครงสร้าง และ (3) รูปแบบผสมซึ่งจะต้อง
แยกหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างส่วนงานที่รับผิดชอบหลักกับทีมเสมือน ดังแสดงตัวอย่างโครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Council) (2) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ (3) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) 
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รูปที่ 7: ตัวอย่างโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief 
Security Officer) ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
ห ัวหน้าทีมบร ิกรข้อมูล (Lead Data Steward) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอำนาจสูงส ุดใน 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการ
ภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ทั้งนี้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงอาจจะทำหน้าที่แทน
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน 

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) มีหน้าที่นำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อสร้างและส่งมอบเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการทำให้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
มีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขยายผลต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้
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หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์และร่วมกับ
ผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพและการควบคุม
อื่น ๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และนำแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปปรับปรุงข้อมูลและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยในส่วนของการทำงานในระดับประเทศ ผู้บริหาร
ข้อมูลระดับสูง จะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล  
รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมที ่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือแก้ไขจนสามารถลดปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
ลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมทั้งต้องวิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย  

ในบางหน่วยงาน กรณีที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียง
หรือสามารถทำหน้าที่ของผู้บริหารข้อมูลระดับสูงได้ ดังนั้นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และ
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงจึงสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้  

ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) เป็นผู ้บริหารที ่มี
บทบาทสูงสุดในการทำให้หน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการทำงานทั้งด้านการบริหาร
จัดการดูแลความมั ่นคงทางกายภาพ และด้านข้อมูล ทำให้เกิดการเชื ่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐไม่มีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ทำให้การทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการมีผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ดี สามารถ
ลดความหวาดระแวงในการทำงานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนั้น
หน้าที่หลักของผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คือ การปรับปรุงความมั่นคงทางกายภาพและ
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงต้องมีการทำงานร่วมกับผู้บริหารอ่ืน ๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ลำดับความสำคัญของความต้องการด้านความปลอดภัย เพ่ือกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการป้องกัน
หน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังต้องดูแลเครือข่ายของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร  

ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data 
Steward) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data 
Stewards) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ ที่จะสนับสนุน
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที ่ด ีภายในหน่วยงานภาครัฐ ทีมบริกรข้อมูลร ับคำสั ่งโดยตรงจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ในขณะเดียวกันมีการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล โดยบริกรข้อมูลด้านธุรกิจเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจ ขณะที่บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามบริกรข้อมูลด้านธุรกิจและบริกรข้อมูลด้าน
เทคนิคอาจจะเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของบุคคลหรือความเหมาะสมของหน่วยงานรัฐ  

หัวหน้าบริกรข้อมูลทำหน้าที ่เป็นผู ้ควบคุมและสั ่งการภายในทีมบริกรข้อมูล และเป็ นหนึ ่งใน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data 
Stakeholders) อื ่น ๆ ซึ ่งทำหน้าที ่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐต่อทีมบริกรข้อมูลและ
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการข้อมูล 
(Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) สำหรับรายละเอียด
ของบทบาทและความรับผิดชอบภายในโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้แสดงไว้ในหัวข้อถัดไป 

3.1.2. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

บทบาท (Roles) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ที่เหมาะสมจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ซึ่งการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย รวมทั้งกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมให้มีความชัดเจน โดยอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล
หรือคณะบุคคลให้รับผิดชอบ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนรับทราบด้วยเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มีรายละเอียดดังนี้  

ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) คือ บุคคลที่ทำ
หน้าที่ กำหนดวิสัยทัศน์ ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัตินโยบายข้อมูล มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติงาน เกณฑ์
การวัดคุณภาพ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล รวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนิยาม
ความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) หรือผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ นิยามคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตาโดยการสนับสนุนจากผู้ใช้ข้อมูล สถาปนิก
ข้อมูล (Data Architects) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ร่างนโยบายข้อมูลด้วยการช่วยเหลือ
จากทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Team) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ แล้วรายงานผลลัพธ์ไปยัง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทราบ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจมักจะเป็นบุคคลที่มา
จากฝ่ายธุรกิจแต่มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ เช่น นิยามเมทาดาตาเชิงเทคนิคซึ่งอาจจะได้รับการช่วยเหลือ
จากทีมบริหารจัดการข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการร่างนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลในเชิงเทคนิค ทั้งนี้บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
มักจะเป็นบุคคลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแต่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  

บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ดำเนินการใน
เรื่องคุณภาพข้อมูล เช่น กำหนดนโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์
คุณภาพข้อมูล นอกจากนี้หน่วยงานอาจจะกำหนดบริกรข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อดูแลเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น 
บริกรข้อมูลด้านความม่ันคงปลอดภัย บริการข้อมูลด้านการอบรมและให้ความรู้ 

เจ้าของข้อมูล (Data Owners) คือ บุคคล/คณะบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้าง
ความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของ
ข้อมูลทำการทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตา
และเกณฑ์การทำดาตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและ
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การจัดระดับชั้นข้อมูล เจ้าของข้อมูลมักจะอยู่ในตำแหน่งบริหาร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงาน
บุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานการเงินเป็นเจ้าของข้อมูลการเงิน รวมถึง
ระดับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล (Data Agents) ที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทบทวน 
หรือเสนออนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และรายงานบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล 

ทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Team) มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการข้อมูล
สอดคล้องกับ 10 องค์ประกอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.2 องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่ง
มักจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน  ประกอบด้วย สถาปนิกข้อมูล (Data 
Architects) นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrators - DBA) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts) 
และนักวิทยาการข้อมูล  (Data Scientists) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ทีมบริหารจัดการข้อมูล
สนับสนุนกิจกรรมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น ช่วยเหลือในการนิยามเมทาดาตา ร่างนโยบายข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลโดย DBA 

ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้
สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับบริกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
และแกไ้ขปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย 

ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่นำข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับ
บริหาร และสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐโดยการให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงาน
ประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล 

3.2. กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) 
หลักพ้ืนฐานของการกำหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ตามลำดับขั้นตอนของข้อมูลหรือระบบบริหาร

และกระบวนการจัดการข้อมูล(วงจรชีวิตของข้อมูล) เริ่มตั้งแต่ การสร้างข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  การใช้ข้อมูล  
การเผยแพร่ข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลถาวร  จนถึงการทำลายข้อมูลนั้น  ประกอบด้วย การเลือกข้อมูลเพ่ือ
ดำเนินการธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน 

1) การเลือกข้อมูลเพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล ได้แก่ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลความมั่นคง โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมลูนั้น
สามารถใช้วิธีการ เช่น กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) การสำรวจข้อมูล (Survey) 

2) การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล 
การเข้าถึงและการจัดการ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล การปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ 

3) การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการกำหนดมาตรฐานโดยทั่วไป แนวทางที่ใช้ เช่น การ
ตั้งชื่อ คุณภาพของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read 
Update Delete – CRUD) การเก็บข้อมูลถาวร (Archive) 

4) การบริหารจัดการและกำกับดูแลคน เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงตา้น 
การสื่อสารที่ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  
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3.2.1. กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes)  
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินการใด ๆ ต่อ

ข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

รูปที่ 8: กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

1) การวางแผน (Plan) 
การวางแผนเริ่มตั้งแต่กำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเนื่องจาก

เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อใช้ใน
ธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล หลังจากที่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน หลังจากนั้นนำแผนงาน กฎระเบียบ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

2) การปฏิบัติ (Do) 
การปฏิบัติในที่นี้อ้างถึงการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ข้อมูลและผู้ที ่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล 
วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู ้สร้างข้อมูล ผู ้บริหาร ผู ้ใช้ข้อมูล ซึ ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุนให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ทั้งนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน 
และประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 

3) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) 
ในการตรวจสอบบริกรข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง

กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ พร้อมทั้งทำการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้น
รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
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ข้อมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และประเด็นปัญหาที่พบ 

4) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระบบบริหารและ

กระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีว ิตของข้อมูล ทั ้งนี ้สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงผลการตรวจสอบ 
เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงาน
คุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สำหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ
ข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

3.2.2. แนวทางการจัดการกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance Process 
Guidelines) 

แนวทางการจัดการกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 
เครื่องมือ หรือเอกสารที่ใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย  
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ตารางท่ี: 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนำเข้า ส่วนนำออก และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 
กระบวนการ  
(Processes) 

ส่วนนำเข้า  
(Input) 

ส่วนนำออก  
(Output) 

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล  
(Data Stakeholder) 

1 การวางแผน (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล  
(2) รายการชุดข้อมูล  
(3) รายการประเด็นปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงาน
คุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูล และ
รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล 

(1) แผนดำเนินการ (ขอบเขต เวลา กลุ่มธรรมาภิบาล
ข้อมูล และต้นทุน) 

(1) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง หรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 
(3) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 
(4) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค 
(5) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ 

2 การปฏิบัติ (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล  
(2) แผนดำเนินการ (ขอบเขต เวลา และต้นทุน)  

(1) รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
(2) ผลการปฏิบัติงาน 
(3) ประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงาน 
 

(1) ผู้บริหารงาน 
(2) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 
(4) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค 
(5) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ 

3 การตรวจสอบ  ว ั ดผล  
และรายงาน 

(1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล  
(2) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ระดับคุณภาพข้อมูล  

(1) รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล  
(2) รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความมั ่นคง
ปลอดภัยต่อข้อมูล และรายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล 

(1) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 
(2) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค  
(3) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ 

4 การปรับปรุงธรรมาภบิาล (1) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล  
(2) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(3) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ และระดับคุณภาพข้อมูล  
(4) รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ดำเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัยต่อ
ข้อมูล และรายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล 
(5) รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย  

(1) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
(3) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและระดับคุณภาพข้อมูล 
(4) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 

(1) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 
(3) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 
(4) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค 
(5) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ 
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รูปแสดงขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนโยบายข้อมูลกับการดำเนินงานของผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และความสอดคล้องระหว่างนโยบายข้อมูลกับกฎหมาย 

 

รูปที่ 9: ตัวอย่างแผนภาพการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

จากรูปตัวอย่างของการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐว่าบริกรข้อมูล (Data Stewards) ทั้งด้าน
ธุรกิจและด้านเทคนิค เป็นผู้ร่างนโยบายข้อมูล (Data Policies) ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ 
ที่เกี ่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย CEO CIO CDO และหรือ
ผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อควบคุมให้เจ้าของข้อมูล 
(Data Owners) และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลอื่น ๆ (Data Stakeholders) มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อมูลที่กำหนดไว้  

เจ้าของข้อมูลเป็นผู้กำหนดสิทธิการเข้าถึงและดำเนินงานใด ๆ กับข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของ ทั้งข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (เช่น Extensible Markup Language-XML) ข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้าง (เช่น เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว) ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล เช่น ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล 
(Database Administrators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) ต้องดำเนินการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับสิทธิที่
ได้รับจากเจ้าของข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ประมวลผล นำไปใช้ แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูล โดยมีบริกร
ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกันของการดำเนินงานตามนโยบายข้อมูล ทั้งจากเจ้าของข้อมูลและผู้มี
ส่วนได้เสียกับข้อมูล พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลต้องทบทวนนโยบายข้อมูล และผลการดำเนินงานจากรายงาน
การตรวจสอบเพื่อการปรับปรุง และกำหนดแนวทางในการธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
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ตารางท่ี: 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 

กระบวนการ/กิจกรรม 

ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 
คณะ 
กรรมการ 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูล 

ทีมบริกร
ข้อมูล 

เจ้าของ
ข้อมูล 

ทีมบริหาร
จัดการข้อมลู 

ผู้สร้างและใช้
งานข้อมูล 

กำหนดและปรับปรุงนโยบายและ
มาตรฐานข้อมลู A R S S/C S 

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายข้อมูล 
I R S S/C S 

การประเมินความพร้อมของ 
ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ I R S S S 

ประเมินความมั่นคงปลอดภยัและ
คุณภาพข้อมลู I R S S/C S 

รายงานผลการตรวจสอบ ความมัน่คง
ปลอดภัย และคณุภาพข้อมูล I R I I I 

กำหนดสิทธิในการเข้าถึง 
ข้อมูล I A R S/C I 

หมายเหตุ : Responsible=ดำเนินการหลัก      Accountable=อนุมัต ิ Support=ให้การสนับสนุน          
    Consulted=ให้คำปรึกษา       Informed=รับทราบข้อมูล 

 
ตารางท่ี: 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรม และผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล  
โดย R หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ A หมายถึง ผู้มี

หน้าที่ในการทบทวนและอนุมัติผลที่ได้รับจากปฏิบัติงาน S หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือให้การ
ช่วยเหลือต่อการปฏิบัติงาน C หมายถึง ผู้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อผู้ปฏิบัติงาน และ I หมายถึง ผู้มีหน้าที่
รับทราบผลการปฏิบัติงาน 
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3.3. สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Environment) 

3.3.1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร หรือสิทธิส่วนบุคคลในประเทศไทย มีประเด็นที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อหลักแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งหากหน่วยงานในประเทศไทยต้องการสร้างหรือ
ปรับปรุงระบบภายในให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะต้องพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนี้ 

 
 

 

รูปที่ 10: กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

1) การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งแสดงความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานและความสามารถในการตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาชน รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนนำข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระหว่าง
ประเทศและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ โดยในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตราที ่ 59 ได้ระบุว่า รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบ
และช่องทางดิจิทัล  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก  มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงาน
ของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้าน
ต่าง ๆ  
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- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมี 3 ประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่  

- ข้อมูลภาครัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
- กำหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล 
- กำหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ 
- แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data Publication 

Guidelines) ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ2 ได้แก ่

- แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการ
กำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ 
data.go.th และการกำหนดสัญญาอนุญาต (License) ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ 

- แบบฟอร์มคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา เพื ่อเป็นตัวอย่างการจัดทำ
คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา โดยหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานได้  

- คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Handbook) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)  

- คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาทำความ
เข้าใจการทำงานต่าง ๆ ของระบบได้ และสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและสามารถ
แก้ปัญหาในขั้นต้นได้  

- คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการ
ใช้งานที่เกี ่ยวกับชุดข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที ่ต้องการศึกษา
เกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)  

- แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม (Data Innovation Guideline) เป็น
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นแนวคิดเชิง
นวัตกรรมตลอดจนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล (Datasets) ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการ
แก้ปญัหา นอกจากนั้นผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการออกแบบนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์หรือ
ปรับใช้กับหน่วยงานได้ 

2) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อการบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการขอใช้บริการจาก
ภาครัฐ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
โดยมีการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลที ่จำเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื ่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื ่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็น

 
2 https://data.go.th/Documents.aspx 
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เอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการ
บริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก 

- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน3 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มีแนวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบข้อความ XML ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือ4 ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดรหัสสถานที่
ออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะส่งผลให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและการอำนวยความสะดวกทาง
การค้า พร้อมการบริหารจัดการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) เป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้อง

ดำเนินการ โดยปัจจุบันมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจจะมี  การเก็บ รวบรวม ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Right) ของ
ประชาชนที่ต้องได้รับการคุ ้มครอง อันจะทำให้ประชาชนมีความมั ่นใจในการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นที่จะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิด  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดประเภทข้อมูลที่
เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
เนื่องจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างมีหลักเกณฑ์ 

- พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก และมาตรการที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที ่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to Protect the 
Personally Identifiable Information) ให้แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในการเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการนำเสนอขั้นตอนในการดำเนินการปกป้อง
ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ นอกจากนั้นนำเสนอวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมชุดข้อมูล (Integrated 
Datasets) การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวแบบข้อมูล (Data Model Market Place) และการเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบกลุ่ม (Batch)  

 
 

 
3 https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandard-V08-14F-0816.pdf 
4 https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations-V08-08F-0529.pdf  
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4) การรักษาความลับของทางราชการ 

การรักษาความลับทางราชการเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ ่งเป็นการป้องกันความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นต่อภาครัฐ ทั ้งในด้านความมั ่นคงของรัฐ และ
ผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาประเทศและภาพลักษณ์ โดยมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้กำหนดข้อมูลข่าวสารที่สำนักข่าว
กรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนี้ จะเปิดเผยมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อ
หน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตามคำสั่งศาล ที่จะนำมาพิจารณาใน  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้
มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ กำหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนขั้นตอนและ
กระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ เช่น การปรับชั้นความลับ การยกเลิกชั้น
ความลับ 

- แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่ ที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ . 2552 ควรนำมา
พิจารณาในการดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

นอกจากการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานต้อง
พิจารณากฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หรือ พ.ร.บ. ซึ่งมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐอีกด้วย ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 โดย

กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความ
สอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  โดยมุ่งหมายใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึงประชาชน  และใน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(2) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานควบคุมและกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้อง
ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาสถานะของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้มี
มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  ในระดับเคร่งครัด 
ระดับกลาง หรือระดับพื้นฐาน ให้หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐาน มีการระบุถึงการตรวจสอบประวัติบุคคลและการกำหนดเขตพ้ืนที่
หวงห้ามไว้ 
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3.3.2. หลักการของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เอื ้อต่อการมีธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดี 
ในขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดที่อาจส่งผลในเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปให้เกิดธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานด้วย วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานล้วนมีวัฒนธรรมองค์กรและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  

ดังนั้นการตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความจำเป็นต่อการกำหนด
โครงสร้าง นโยบาย บทบาทหน้าที่ การดำเนินงานที่เอ้ือต่อธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้
ยังต้องมีมาตรการรองรับกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย 
3.4. กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)  

กฎเกณฑ์ข้อมูลมักจะอ้างถึงนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยนโยบายข้อมูลอธิบายถึง
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ ขณะที่มาตรฐานข้อมูลอธิบายถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นหลัก
ในการปฏิบัติเกี ่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ดังนั้นในการจัดทำ
มาตรฐานควรจะมีความสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที ่กำหนดไว้  โดยทั ้งนโยบายและมาตรฐานจะต้อง
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักและแนวทาง
ในการปฏิบัติของหน่วยงาน รวมทั้งประกาศเผยแพร่ต่อผู้ที ่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบด้วยเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนี้  

3.4.1. นโยบายข้อมูล (Data Policies)  
การกำหนดนโยบายข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในพื ้นฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนั ้นเพื ่อให้  

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการกำหนดนโยบายที่ระบุอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร มีการ
เผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงควรมี
การทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายข้อมูลได้ถูกนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
โดยนโยบายข้อมูลควรจะครอบคลุมระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล ซึ่ง
อาจจะประกอบไปด้วยนโยบายต่าง ๆ หรือหมวดนโยบาย ทั้งนี้หน่วยงานควรจัดทำนโยบายการบริหารจัดการ
ข้อมูล ภายใต้กรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy Framework) และแนวปฏิบัติดังนี้ 
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รูปที่ 11: นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล 

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วยหมวด/หัวข้อและตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำนโยบายข้อมูล ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดแนวนโยบายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล และเป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน รวมทั้ง
ข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น 
ทั้งนี้ นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นจะต้องผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหน่วยงาน และจะต้องได้รับการเผยแพร่ ด้วยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศในระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ต้องได้รับการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ข้อมูลของ
หน่วยงานเห็นสมควร 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล(Data Management Guideline Template) ประกอบด้วย
หัวข้อและตัวอย่างเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของ
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล (รวมการจัดเก็บถาวร) การ
ประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การทำลายข้อมูล และการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ในแต่ละหมวดจะระบุ วัตถุประสงค์ ผู ้รับผิดชอบงาน อ้างอิง และข้อปฏิบัติ ซึ ่งหน่วยงานสามารถ
กำหนดข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล
จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร และจะต้องทำการเผยแพร่ในระบบประกาศบนอินทราเน็ตและจัดเก็บใน
ระบบจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด โดยแนวปฏิบัติที่จัดขึ้นนี้เมื่อเริ่มนำไปใช้ในระยะแรกสามารถทบทวนได้บ่อยครั้งเป็น
รายไตรมาสเพือ่ให้เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานจริง และจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 
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ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงเมื่อมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือ
คณะทำงานที่เก่ียวข้องเห็นสมควร 

3.4.2. มาตรฐานข้อมูล (Data Standards)  
มาตรฐานข้อมูลอ้างถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลไก

อย่างหนึ่งในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความหลากหลาย
ของวิธ ีการปฏิบัต ิ เช ่น มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets 
Standard) มาตรฐานการจัดระดับชั้นของข้อมูล (Data Classification Standard)  

มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) หรือข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียด
แหล่งข้อมูล และคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด  
มีรูปแบบอย่างไร ช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงานและของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพ่ือจัดทำ
เมทาดาตาของชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานและนำไปใช้จัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน   
ซ่ึง ISO/IEC 11179 และ Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)5 ได้กำหนดมาตรฐานเมทาดาตาสำหรับ
อธิบายชุดข้อมูล เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อเจ้าของข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบข้อมูล ภาษา 
สิทธิการเข้าถึง ทั้งนี้มาตรฐานเมทาดาตามักจะอ้างถึงทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค  
แต่มักจะไม่รวมองค์ประกอบของฟิลด์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดข้อมูล

มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard) คือ การกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดของข้อมูลที่มีการ
ใช้ร่วมกันจากหลาย ๆ ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งส่วนงานหรือหน่วยงานต้องร่วมกันกำหนดเมทาดาตาขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แล้วดำเนินการบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามส่วนงานหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มาตรฐานชุดข้อมูลมักจะอธิบายถึงองค์ประกอบของฟิลด์ข้อมูล เช่น ชื่อฟิลด์ข้อมูล 
ประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ วันที่) ช่วงค่าของข้อมูล และการอนุญาตให้ฟิลด์ข้อมูลเป็นค่าว่าง 

มาตรฐานการจัดชั้นระดับชั้นข้อมูล (Data Classification Standard) คือ การกำหนดรูปแบบ
และข้อกำหนดของการจัดชั้นระดับชั ้นข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ระดับชั้นของข้อมูลมักถูกกำหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของ
ประเทศ และผลประโยชน์ของชาติ  ตัวอย่างระดับชั้น ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ลับ และเปิดเผยได้ ตัวอย่าง
ประเภทของผลกระทบ 1) ด้านความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติ เช่น เปิดเผยแล้วจะกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ รวมทั้งอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 2) ด้านภาพลักษณ์และความเชื ่อมั ่น ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร สูญเสีย
ภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งทำให้ระดับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการองค์กรลดต่ำลง 3) ด้านความต่อเนื่องของ
การดำเนินการ เช่น ข้อมูลระบบเครือข่ายถูกเปิดเผยทำให้ระบบเครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตี ซึ่ง
ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานหยุดชะงักหรือล่าช้า สร้างผลกระทบทั้งกับหน่วยงานและผู้รับบริการ   
4) ด้านการเงิน เช่น ค่าเสียหายที่หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลมีการถูกเปิดเผย 5)  ด้านทรัพยากร
บุคคล เช่น ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย ส่งผลให้บุคลากรคนสำคัญต้องลาออก โดยรายละเอียดตัวอย่างการการ
จัดชั้นระดับชั้นข้อมูลสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ มสพร. 8-2565 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปัน
ข้อมูลภาครัฐ 

 
5 http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
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3.5. การวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Metrics and Success Measures) 

การวัดการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล 
จะแสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงานในเรื่องความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินการ  
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งผลของการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลจะส่งผลถึงความสำเร็จของธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมูลค่าเชิงธุรกิจ ระดับ
ความพร้อมที่สูงควรจะสะท้อนถึงความสำเร็จที่สูง อย่างไรก็ตามระดับความพร้อมกับความสำเร็จอาจจะไม่
สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุอื่นหรือเกณฑ์การประเมินความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ดังนั้นหน่วยงานควรจะค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน แนวทางการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
การประเมินคุณภาพของข้อมูล และการประเมินความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1. การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance Readiness 
Assessment)  

การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทำให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดำเนินการแล้ว 
และสิ่งใดบ้างที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความ
พร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ระดับดังนี ้

- ระดับ 0 : None หมายถึง ไม่มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือมีแต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็น
ทางการ นั่นคือ มีการดำเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

- ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูก
กำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำให้แต่ละโครงการหรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่
แตกต่างกัน และอำนาจในการจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกดำเนินการโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สอดคล้องกัน 

- ระดับ 2 : Managed หมายถึง เริ่มมีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงานหรือ
บริการ และมีการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูล  

- ระดับ 3 : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลหรือความมั่นคงปลอดภัย 

- ระดับ 4 : Advanced หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัย 

- ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการดำเนินการสอดคล้องกับระดับ 4 วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา (Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานกับนโยบายข้อมูล 
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(Non-Conformation) คุณภาพข้อมูลที ่ต ่ำ และความไม่คุ ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล   
โดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่เก่ียวข้องและวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงาน 
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ตารางท่ี: 7 ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ระดับ โครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

นโยบายข้อมูล 
และการตรวจสอบ 

การประเมินคุณภาพ
ข้อมูลและความม่ันคง

ปลอดภัย 

การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

0 : None ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

1 : Initial มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ 

กระบวนการยังไม่เป็น
มาตรฐาน   

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

2 : Managed มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
ในแต่ละส่วนงาน/บริการ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานส่วนงาน/ 

บริการ 

บังคับใช้ในส่วนงาน/ 
บริการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

3 : Standardized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
หรือความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

4 : Advanced มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

5 : Optimized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

มีการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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3.5.2. การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) 
 การประเมินคุณภาพของข้อมูลเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์หรือความสำเร็จจากธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ โดยองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย  
 

 
รูปที่ 12: องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมูล 

1) ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) หมายความว่า ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยําสูง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา และมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องระหว่างข้อมูลในส่วนต่างๆ ในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้และให้ผลลัพธ์ตรง
ตามความต้องการผู้ใช้ (ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ขาดหาย กว้างพอและลึกพอสำหรับการใช้งาน)  

2) ความสอดคล้องกัน (Consistency) หมายความว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกันของ แนวคิด คำ
นิยาม วิธีการ รหัส และการนำเสนอที่ทำให้ข้อมูลจากต่างแหล่ง ต่างเวลา สามารถเปรียบเทียบข้าม
ช่วงเวลาและบูรณาการข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

3) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) หมายความว่า ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน
และพร้อมใช้งานตามที่กำหนดและในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ หรือมีข้อมูลทันต่อการใช้งานทุกครั้ง
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

4) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) หมายความว่า ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้กับงานท่ี
ทำอยู่ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ หรือเป็นข้อมูลที่จําเป็นต้องทราบ มีมุมมองและความละเอียด
เพียงพอต่อการนําไปใช้งาน 

5) ความพร้อมใช้ (Availability) หมายความว่า ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย หรือมีข้อมูลนั้นอยู่ สามารถใช้
งานได้จริง และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี: 8 ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้างสำหรับแต่ละชุดข้อมูล 

คุณภาพ
ข้อมูล 

รูปแบบการ
วัด 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ความ
ถูกต้อง 
และ
สมบูรณ์ 

1) แถวx
ฟิลด์ 
2.1) แถว 
2.2) แถวx
ฟิลด์ 
2.3) แถวx
ฟิลด์ที่
จำเป็น 

ร้อยละ กรณีที่ 1 : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล 
ถ้าพบว่ามี 80 ฟิลด์ที่มีความถูกต้องตลอดท้ัง 1,000 คน ดังนั้นชุดข้อมูลนี้มีความถูกต้อง  
= (1,000 x 80) / (1,000 x 100) x 100 
= 80 
กรณีที่ 2.1 : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล 
ถ้าพบว่ามีการบันทึกข้อมูล 900 คน โดยไม่สนใจจำนวนฟิลด์ที่มีการบันทึก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน 
= (900 /1,000) x 100 
= 90 
กรณีที่ 2.2 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล 
ถ้าพบว่ามี 60 ฟิลด์จาก 100 ฟิลด์ ที่มีการบันทึกข้อมูลทั้ง 1,000 คน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน  
= (1,000 x 60) / (1,000 x 100) x 100 
= 60 
กรณีที่ 2.3 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูลที่มีความจำเป็นเท่านั้น 
ถ้ากำหนดให้มี 80 ฟิลด์ที่มีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูล แล้วพบว่ามี 60 ฟิลด์จาก 80 ฟิลด์ ที่มีการบันทึกข้อมูลทั้ง 1,000 
คน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน 
= (1,000 x 60) / (1,000 x 80) x 100 
= 75 

ความ
ต้องกัน 

ฟิลด์ ร้อยละ ถ้าพบว่ามี 20 ฟิลด์ที่เก็บซ้ำซ้อนกับชุดข้อมูลอ่ืนและมีรูปแบบของฟิลด์ที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบรหัส ดังนั้น
ข้อมูลชุดนี้มีความความต้องกัน 
= (100-20 / 100) x 100 
= 80 
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คุณภาพ
ข้อมูล 

รูปแบบการ
วัด 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ความเป็น
ปัจจุบัน 

1) แถว 
2) แถวx
ฟิลด์ 

ร้อยละ กรณีที่ 1 : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล 
ถ้ามีพนักงานใหม่ 10 คน และมีพนักงานเก่า 5 คนที่มีการเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งยังไม่มีการบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน 
= 100 – [(10 + 5) / (1,000+10) x 100] 
= 98.51 
กรณีที่ 2 : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล 
ถ้ามีพนักงานใหม่ 10 คน และมีพนักงานเก่า 5 คนที่มีการเปลี่ยนชื่อและบ้านเลขที่ ซึ่งยังไม่มีการบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน 
= 100 – [ [ (10 x 2) + (5 x 2) ] / [ (1,000 + 10) x 100] x 100 ] 
= 99.97 
หมายเหตุ : ชื่อและบ้านเลขที่นับเป็น 2 ฟิลด์ 

ตรงตาม
ความ
ต้องการใช้ 

ฟิลด์ ร้อยละ ถ้าพบว่ามี 20 ฟิลด์ที่ไม่เคยถูกนำไปใช้ ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความตรงตามความต้องการใช้ 
= [ (100-20) / 100 ] x 100 
= 80 

ความพร้อม
ใช้ 

ชุดข้อมูล ร้อยละ = 100 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล กำหนดให้  
= 66.67 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ XML JSON และ CSV 
= 33.33 ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ WORD PDF 
หมายเหตุ : ข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสามารถจัดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีเครื่องมือหรือวิธีการที่ทำให้การนำข้อมูล
ไปใช้งานสะดวกมากข้ึน  

หมายเหตุ : กำหนดให้ชุดข้อมูลพนักงาน มีจำนวน 1,000 แถว (คน) แต่ละแถวประกอบด้วย 100 คอลัมน์ (ฟิลด์)
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3.5.3. การประเมินความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment)  
การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสำเร็จจากธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รวมถึงการป้องกันข้อมูลในบริบทของการ
รักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล  

2) ข้อมูลมีการจัดระดับชั้นข้อมูล (Data Classification) ข้อมูลควรมีการจำแนกชั้นของข้อมูลใน
บริบทของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระดับของความอ่อนไหวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อบุคคล องค์กร และประเทศ หากมีการเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

3) กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล (Data Protection) การกำหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต้องคำนึงถึงระดับชั้นข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต้อง
มีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลแบบพิเศษ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนั้น รวมถึงเพื่อป้องกันการดัดแปลง แก้ไข แต่งเติมข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

4) ข้อมูลถูกใช้งานอย่างเหมาะสม การนำข้อมูลไปใช้ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาต
และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

5) ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ ต้องมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ใน
ประเภทใดก็ตาม เช่น ข้อมูลในรูปแบบกระดาษต้องมีสถานที่จัดเก็บดูแล และสามารถเข้าถึงโดย
ผู้มีสิทธิได้อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื ่อง
ระบบงาน การสำรองข้อมูล รวมถึงมีแผนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้
ข้อมูลด้วย 

ตารางท่ี: 9 ตัวอย่างการวัดความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 

ความม่ันคง
ปลอดภัยของ

ข้อมูล 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ความลับ 
ความถูกต้อง 
ความพร้อมใช้ 

จำนวนครั้ง - จำนวนการพิจารณาทบทวนนโยบายความม ั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 

- จำนวนการส่งเสริมสื ่อสารสร้างความตระหนักด้านความมั ่นคง
ปลอดภัย  

- จำนวนการทดสอบความต่อเนื ่องของการให้บริการและการนำ
ข้อมูลกลับมาใช้ 
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ความม่ันคง
ปลอดภัยของ

ข้อมูล 

หน่วยวัด ตัวอย่าง 

ความลับ 
ความถูกต้อง 
ความพร้อมใช้ 

ร้อยละ - ร้อยละของการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ 

=
จำนวนข้อกำหนดของนโยบายที่เป็นไปตามท่ีกำหนด

จำนวนข้อกำหนดของนโยบายทั้งหมด
𝑥 100 

 
- ร้อยละของจำนวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมได้ เช่น 

ร้อยละของการถูกเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
สูตรการคำนวณ  

=
จำนวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยที่ควบคุมได้

จำนวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยทั้งหมด
𝑥 100  

 
- ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่

ลดลง เช่น ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนจากการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต 
สูตรการคำนวณ  

=
จำนวนข้อร้องเรียนปีปัจจุบัน − ปีที่ผ่านมา 

จำนวนข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมา
𝑥 100 

 
- ร้อยละของความสำเร็จในการกู้คืนข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

=
จำนวนกู้คืนข้อมูลที่ความสำเร็จ

จำนวนกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
𝑥 100 
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4. แนวทางการขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน 
บทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ โดยนำถอดความจากแนวคิดและกรอบธรรมาภิบาลภาครัฐในบทที่ 2 - 3  
มาจัดทำเป็นแนวทางการขับเคลื่อนขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน 
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน 
การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การออกแบบและการดำเนินการจัดธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ และรูปแบบโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลมิติที่สำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เพ่ือให้การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จ รายละเอียดมีดังนี้ 
4.1. แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน 

จากผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 ด้านการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในตัวชี ้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ พบว่า หน่วยงานมีการ
ตระหนักรู้เก่ียวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีจำนวนหน่วยงาน
เพียงร้อยละ 6.40 (20 หน่วยงาน จาก 310 หน่วยงาน) ที่มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้ อมูลครบถ้วนทั้ง 7 
องค์ประกอบการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของตัวชี้วัดที่ 1 6 และมีการประกาศใช้แล้วทั้ง 3 ด้าน  
(ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ด้านการวิเคราะห์
และใช้ประโยชน์ข้อมูล) และมีหน่วยงานถึงร้อยละ 35.81 ที่่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ โดยสิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้แก่ การกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามวงจรชีวิ ตข้อมูล  
การบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูล และการกำหนดมาตรการกระบวนการตรวจสอบคุณสอบคุณภาพข้อมูล 
โดยความท้าทายท่ีหน่วยงานเจอมักเป็นประเด็นที่คล้ายกัน รายละเอียดมีดังนี้  

• การการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานที่ไม่สามารถเลือกชุด
ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นได้: เนื่องจากหน่วยงานถือครองข้อมูลจำนวนมาก ผู้ปฏิบัติงานจึงมักมีปัญหากับการ
เลือกชุดข้อมูลที ่สำคัญและจำเป็นเพื ่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ดังนั ้น หน่วยงานจึงควรมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยการ
มียุทธศาสตร์ด้านข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจทิศทางการดำเนินการของหน่วยงานด้านข้อมูล
มากขึ้น และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 1) เลือกข้อมูลที่มีความสำคัญของหน่วยงาน และ 2) เกิดความมั่นใจ
ต่อคุณภาพข้อมูล  

• การกำหนดบทบาทหน้าผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน
ภายในหน่วยงาน: (Siloed Data): ข้อมูลมีการจัดเก็บอยู่ในหลายฝ่ายงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูล
มาจากไหน ข้อมูลที่อัปเดตสุดคือฉบับที่เท่าไร มีการแก้ไขเอกสารหรือไม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคุณภาพข้อมูล

 
6 องค์ประกอบภายใต้ตัวชี้วัดที่ 1 ประกอบด้วย (1) มีการกำหนด สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละส่วนงาน (2 ) 
กำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองข้อมูล และ ผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (create, collect, classify, process/use, 
store,publish/disclose, inspect, terminate) (3) มีระบบบริหารและ กระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (create, 
collect, classify, process/use, store, publish/disclose, inspect, terminate) (4) ม ีการกำหนดนโยบาย/กฎเกณฑ์การเข ้าถ ึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล (5) มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูลได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกันเป็น
ปัจจุบัน ตรงความต้องการผู้ใช้ และพร้อมใช้ (6) การจัดทำบัญชีรายชื่อข้อมูล (Data Catalog) คำอธิบายข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) และ (7) มีการประกาศบัญชีรายชื่อข้อมูลกลาง และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลกลาง ผ่านระบบ Website หน่วยงาน, GD 
Catalog, data.go.th, GDX หรือ Linkage Center 
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และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงควรกำหนดบทบาทหน้าผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยเฉพาะการ
กำหนดเจ้าของข้อมูล เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าข้อมูลหลักอยู่ที่ใด 

• การกำหนดบทบาทหน้าผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยระบุผู้เป็นเจ้าของข้อมูล: เนื่องจากข้อมูลที่มี
การกำกับดูแลต้องมีการกำหนดเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ขึ้น เพื่อหาผู้รับผิดชอบแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูล โดยควรเป็นบุคคล/ฝ่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า ฝ่าย
สารสนเทศเป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งในทางความเป็นจริงฝ่ายสารสนเทศเป็นเพียงผู้ที่ดูแลระบบสารสนเทศสำหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลเท่านั้น การกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
ถึงผู้รับผิดชอบที่แท้จริง อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลสามารถกำหนดแนวทางการใช้งานข้อมูลร่วมกับฝ่าย
สารสนเทศได้ โดยเน้นความต้องการ/แนวทางการดำเนินงานของด้านธุรกิจเป็นหลัก และให้ฝ่ายสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนระบบสารสนเทศ 

• การจัดทำกรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ทราบว่าควรจะเริ่มการ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนต่อกระบวนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

เพราะขาดตัวอย่างกรณีศึกษาการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน หากมีการจัดทำกรณีศึกษา
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานก็จะรับทราบและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานได้ 
4.2. การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในบทที่ 2 ในการเริ่มต้นจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐด้วยตัวหน่วยงานเองนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ยาก  ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงาน
ต้นแบบอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ได้มีการลงมีปฏิบตัิ
จริงแล้วนั้น อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถเริ่มต้นลงมือทำจริงได้ ด้วยมีหน่วยงานเป็น
แบบอย่างโดยศึกษาและทำความเข้าใจ และเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานต้นแบบเหล่านี้ แล้ว
จึงนำไปพัฒนาหน่วยงานของท่านในรูปแบบของตัวเอง  

สำหรับแนวทางการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน กรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐได้สรุปถึงแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลมีทั้งสิ้น 4 เรื่อง ดังนี้ 

1) การวางโครงสร้างบุคลากรและผู ้ด ูแล (Organization and Stewardship) การบริหาร
จัดการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลนั้นมีความซับซ้อนและมีงานต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
ภายในองค์กร โดยโครงสร้างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DG Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
และระดับกลางขององค์กร มีหน้าที่ในการประเมิน (Assess) และอนุมัติ(Approve) นโยบายด้านการกำกับ
ดูแลข้อมูลขององค์กร ซึ่งควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับให้ทันสมัย 

• คณะบริกร (Steward Team) ประกอบด้วย บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
คุณภาพข้อมูล มีหน้าตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และรายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

• ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล (Data Controller/ Data processer/ Data 
User) เป็นผู้ที่มีหน้าทีใ่นการใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
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2) การจัดทำนโยบายและมาตรฐาน (Policy & Standard) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ควรมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนด
กฎเกณฑ์นโยบาย และการวางระบบสารสนเทศเพื ่อการกำกับดูแลข้อมูล  โดยการกำหนดนโยบายหรือ
มาตรฐานด้านข้อมูล ควรประกอบด้วย 1) แนวทางการการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้
ข้อมูลมีการดูแลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล 2) การประกันคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assurance) เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลว่า ข้อมูลได้รับการดูแล และ 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data 
Exchange) 

3) การตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล (Data 
Risk Management Compliance & Data Audit) องค์กรควรมีหน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพโดยการตรวจสอบผลลัพธ์และ 
ความสำเร็จจากการกำกับดูแลข้อมูล โดยมีการตรวจสอบเรื่อง 1) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล 
(Data Risk Management) 2) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง (Data Law & Regulation) และ การ
ประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Audit) 

4) การสร ้ างความตระหน ักและองค ์ความร ู ้ ในองค ์กร  ( Building Knowledge and 
Awareness) การกำกับดูแลข้อมูลเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือ หากบุคลากร  ในองค์กรไม่มี
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลข้อมูล หรือไม่ตระหนัก ถึงความสำคัญของการกำกับดูแลข้อมูลก็
จะส่งผลให้การดำเนินการด้านนี้ไม่มีประสิทธิผลและ ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการข้อมูลควรมีการดำเนินการตามวงจรชีวิตข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผย การจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการทำลายข้อมูล ซึ่งหน่วยงานสามารถ
เริ่มจากการเลือกชุดข้อมูลที่สำคัญตามพันธกิจของหน่วยงานเพื่อจัดทำบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog) ของ
หน่วยงาน เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอะไร ใครเป็นเจ้าของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และมีคำสำคัญ
อะไร เพื่อให้ชุดข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Data Security& Privacy) และ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (CIA) ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติได้แก่ 1) ด้านความลับ (Confidentiality)  
การรักษาข้อจำกัดในการได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้และเปิดเผยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ รวมทั้งวิธีการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว (privacy) และกรรมสิทธิ์ (proprietary) ของข้อมูลข่าวสาร 2) ด้านความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความคงสภาพ (Integrity) เพ่ือป้องกันข้อมูลจากการดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และรวมถึงการ
รับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกปฏิเสธ (non-repudiation) และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง (authenticity) 
และ 3) ด้านความพร้อมใช้งาน (Availability) เพื ่อสร้างความมั ่นใจในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอย่าง
ทันท่วงท/ีเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้  

นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีการบริหารจัดการตามวงจรชีวิตข้อมูล จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถช่วยใน
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้ โดยคุณภาพข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดย
มีมิติคุณภาพดังนี้ 1) ความถูกต้อง และสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness) 2) ความสอดคล ้องกัน 
(Consistency) 3) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) 4) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และ  
5) ความพร้อมใช้ (Availability) 
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รูปที่ 13: กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

เมื่อหน่วยงานมีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หน่วยงานก็จะมีข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพ 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานมีการผลิตข้อมูลที่มปีริมาณมากขึ้น ทําให้การเลือกใช้ข้อมูลและการสืบค้นหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
มีความซับซ้อนและยุ่งยาก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติและ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงมีการพัฒนาบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบ
สารสนเทศ (Government Data Catalog) เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) หน่วยงานจะต้องจัดทำบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Catalogs) ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ให้หน่วยงาน
จัดประเภทข้อมูลที่ครอบครองหรือดูแลอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล  หรือและจัดทำ
คำอธิบายข้อมูลภาครัฐ (เมตาดาตา) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ และนำบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Catalogs) ไปรวบรวมและลงทะเบียนรายการชุด
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog: GD 
Catalog) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นทำหน้าที่เพ่ือรวบรวมบัญชีข้อมูล
ในส่วนที่สำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ มาลงทะเบียนจัดทำเป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐ ภายใต้การดูแลและจัดการให้
บัญชีข้อมูลภาครัฐมีความถูกต้องทันสมัยอย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบนามานุกรม (Directory Services) 
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงาน เข้าถึง ทราบ
แหล่งที่มา ระดับการเปิดเผยข้อมูลตามหมวดหมู่ธรรมาภิบาลข้อมูล ประเภทข้อมูล รูปแบบไฟล์ข้อมูล และ
คุณลักษณะของชุดข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเมทาดาทา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และ
วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม และรวมถึงการให้บริการข้อมูลบางส่วนแก่ภาคเอกชนและประชาชนในอนาคต  
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รูปที่ 14: ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 

4.3. การออกแบบและการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
หน่วยงานสามารถออกแบบและการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยนำแนวคิดและ

กรอบธรรมาภิบาลภาครัฐใบบที่ 2 -3 มาประยุกต์ร่วมกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Framework) ของ DGI (Thomas, 2009) ซึ ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนการ
ดำเนินการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการธรรมาภิบาลข้อมูล (Rules of 
Engagement) 2) ส่วนการดำเนินการด้านโครงสร้างของบุคลากรที ่รับผิดชอบในการธรรมาภิบาลข้อมูล 
(People and Organizational Bodies) และ 3) ส่วนการดำเนินการด้านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data governance processes) รวมถึงการดำเนินการด้านการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมภิ
บาลข้อมูล ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล รายละเอียดมีดังนี้ 

1) กฎเกณฑ์ (Rules of Engagement) 
- องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)  
- องค์ประกอบที่ 2 เป้าหมาย การวัดธรรมาภิบาล/การวัดความสำเร็จ และยุทธศาสตร์การ

จัดหาเงินทุน  (Goals, Governance Metrics / Success Measures, Funding 
Strategies) 

- องค์ประกอบที่ 3 นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ (Data Definitions and Rules) 
- องค์ประกอบที่ 4 สิทธิในการตัดสินใจ (Decision Rights) 
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- องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการตรวจสอบได้และการรับผิดชอบในผลของการ
ดำเนินการ (Accountabilities) 

- องค์ประกอบที่ 6 การควบคุมความเสี่ยง (Control) 
2) โครงสร้างธรรมาภิบาลและบุคลากร (People and Organizational Bodies)  

- องค์ประกอบที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholders)  
- องค์ประกอบที่ 8 สำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office) 
- องค์ประกอบที่ 9 บริกรข้อมูล (Data Stewards)  

3) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (The Process of Governing Data) 
- องค์ประกอบที่ 10 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

 

รูปที่ 15: กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) ของ DGI 

องค์ประกอบที่ 1: วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) 
ส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลคือการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยธรรมาภิบาล

ข้อมูล จะต้องมีกำหนดเป็นพันธกิจ ที่ชัดเจน เพ่ือให้มีทิศทางการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยควรมุ่งเน้น
การตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา และสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียได้  
ประกอบด้วย 3 ส่วน 

• การกำหนดกฎในเชิงรุก (Proactive Rules) 
• กำหนดขอบเขต สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 

(Ongoing Services) 
• ตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาจเกิดขึ ้นได้อย่างทันการณ์ (Reactive Issue 

Resolution) 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจจะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการจัดทำธรรมา 

ภิบาลข้อมูลภาครัฐ แต่ต้องคำนึงว่าทุกส่วนงานควรมีการให้ความสนับสนุนทั่วทั้งหน่วยงาน เพื่อให้จัดตั้งและ
การบังคับใช้นโยบาย มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ประสบความสำเร็จ โดยธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กรจะ
เป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนควบคู่ไปกับพันธกิจ ทั้งนี้ ในการกำหนดพันธกิจสามารถ
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กำหนดได้ จากสิ ่งที ่สนใจตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อให้สามารถ
ดำเนินการด้านข้อมูลได้และเป็นไปตามเป้าหมาย 

องค์ประกอบที ่2: เป้าหมาย การวัดธรรมาภิบาล/การวัดความสำเร็จ และยุทธศาสตร์การจัดหา
เงินทุน  (Goals, Governance Metrics / Success Measures, Funding Strategies) 

การดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลจะต้องมีการระบุเป้าหมาย และระบุแนวทางการวัดความสำเร็จของ
การดำเนินการ รวมถึงจะต้องการมีการวางแผนด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้มีความ
พร้อมในการดำเนินการและให้เกิดความสำเร็จด้านธรรมาภิบาลข้อมูล  ควรจะบ่งบอกถึงจุดอ่อนในการ
ดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกันกับการระดมทุนและการบริหารหน่วยงาน โดย
ประยุกตห์ลักการใช้ SMART ภายในหน่วยงาน หมายถึง 

• Specific  คือ การระบุเฉพาะเจาะจง 
• Measurable คือ สามารถวัดผลได้ 
• Actionable คือ สามารถดำเนินการได้จริง 
• Relevant  คือ มีที่มาท่ีไป 
• Timely   คือ ประหยัดเวลามากท่ีสุด 

เป้าหมายในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้สำเร็จนั้น คือการสำรวจเป้าหมายหน่วยงานด้าน ได้แก่  
• วัตถุประสงค์ (Purpose) ในการก่อตั้งหน่วยงานคืออะไร? 
• กลยุทธ์ (Strategy): ตำแหน่งในการแข่งขัน และความสามารถที่โดดเด่นของของหน่วยงาน 
• ค่านิยม/ความเชื่อ (Values): หน่วยงานมีความเชื่อมั่นในสิ่งใด? 
• ค่ามาตรฐานและพฤติกรรม: นโยบายและแบบแผนทางด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ

สร้างความสามารถที่โดดเด่น และระบบค่านิยมของหน่วยงาน 
เพื ่อพิจารณาว่าธรรมาภิบาลข้อมูลจะสามารถช่วยสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงานได้หรือไม่ โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ในระดับนานาชาติมักจะกำหนดเป้าหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ดังนี้  

• เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร  
• ลดความขัดแย้งในกระบวนการปฏิบัติงาน  
• รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ความโปร่งใสในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับข้อมูล  
• มีนโยบายและมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายในองค์กรได้  

นอกจากนี้ เงินทุนยังถือเป็นส่วนหนึ่งในกรอบของธรรมาภิบาลข้อมูลเช่นกัน โดยการระดมทุนจะต้อง
มีการคำนึงถึงการจัดให้มีผู ้ดูแลรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงบประมาณในการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง สำหรับการวัดคุณภาพข้อมูล 
หน่วยงานสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้ในหลายมิติ (Data Quality Measure) เช่น ระดับความถูกต้อง แม่นยำ
ของข้อมูล ความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็วทันกาล ซึ่งจะช่วยยกระดับการนำเข้าข้อมูลและสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ #3: นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ (Data Definitions and Rules) 
การกำหนดทิศทางการดำเนินการ และความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านข้อมูล  ในธรรมาภิบาล

ข้อมูลจะต้องมีการกำหนดนิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงต้องมีการพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งในส่วน  ที่เป็นกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
ของข้อมูล จะต้องมีความสอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการ จะต้อง
พิจารณาในประเด็นหลักๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

• สร้างกฎ/คำนิยามใหม่ 
• รวบรวมกฎ/คำนิยามที่มีอยู่ 
• ระบุช่องว่างและความเกี่ยวข้อง 
• จัดลำดับความสำคัญของกฎ/คำนิยามท่ีขัดแย้งกัน 
• กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการใช้คำนิยาม 

องค์ประกอบที่ 4: สิทธิในการตัดสินใจ (Decision Rights) 
ก่อนที่จะมีการสร้างกฎหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ จะต้องมีการระบุการตัดสินใจว่าใครจะ

เป็นผู้ตัดสินใจ ต้องตัดสินใจเมื่อไหร่ และมีกระบวนการอย่างไรในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบในการ
กำกับดูแลการทำธรรมภิบาลข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวก โดยบางครั้งมีการทำเป็นเอกสารและจัดเก็บ
รวบรวมสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับชุดข้อมูล เมตาดาต้า สิทธิในการตัดสินใจที่อิงมาจากการปฏิบัติตามมักจะ
กำหนดได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจนำกฎหมายที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลมาปฏิบัติ ไม่ควรเกิดจากการ
ลงคะแนนเสียงจากผู้ที่มีสิทธิตัดสินใจ ควรเป็นการตัดสินใจโดยคณะกรรมการขององค์กรที่มีข้อมูลจากฝ่าย
กฎหมาย 

สำหรับแนวทางประเภทอื่นๆ สิทธิในการตัดสินใจอาจต้องการมากกว่านั ้น  การเจรจาต่อรอง 
ตัวอย่างเช่น ใครควรกำหนดความยาวของของข้อมูล ในระบบใหม่ควรทำสถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
แต่บางครั้งก็ต้องการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากเพ่ือตัดสินใจหรือบางทีหนึ่งในนั้นอาจมีข้อจำกัดที่
ในการตัดสินใจ 

องค์ประกอบที่ #5: ความสามารถในการตรวจสอบได้และการรับผิดชอบในผลของการดำเนินการ 
(Accountabilities) 

เมื่อสร้างกฎเกณฑ์ข้อมูลหรือมีการกำหนดแนวการตัดสินใจที่เกี่ยวกับข้อมูล หน่วยงานก็พร้อมจะเริ่ม
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกระบวนการในองค์กร และวงจรของการพัฒนาวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ดังนั้น การกำหนดความรับผิดชอบในกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตามนโยบายด้านข้อมูลและความปลอดภัยของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีความซับซ้อน
ของกระบวนงานและต้องประสานความร่วมมือระหว่างหลายฝ่าย  

ทั ้งนี ้ กระบวนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื ่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ตามนโยบายด้านข้อมูลของหน่วยงาน ควรประกอบด้วย 1) การปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 2) ควบคุม  
3) จัดทำเอกสารเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล และ 4) ตรวจสอบการปฏิบัติว่าสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เอกสารต่างๆ หรือไม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  

เจ้าของข้อมูลหรือทีมบริกรข้อมูลแต่ละคนมักไม่พร้อมที่จะระบุกระบวนงานและการดำเนินการ
ควบคุมการจัดทำเอกสาร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติการตามธรรมาภิบาลข้อมูล ในการปฏิบัติจริง ใน
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แต่ละคนอาจไม่สามารถใช้ดุลพินิจส่วนตัวใน
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การพิจารณา/ตัดสินใจการดำเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล แต่ต้องดำเนินการตามหลักการ/ข้อกำหนดที่
จัดทำร่วมกันและมีการเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลจะช่วยในการจัดทำข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และความรับผิดชอบผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานระหว่างฝ่ายงาน ดังนั้น  
ผู ้ประสานงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลจึงต้องมีความเข้าใจกระบวนงาน เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และกำหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล 

องค์ประกอบที่ #6: การควบคุมความเสี่ยง (Control) 
Data Breach คือ การละเมิดข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดมาตรการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่นำไปสู่ การทำลาย การสูญหาย การแก้ไข การเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว  
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และมีการระบุปัจจัย/โอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล และผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร เพ่ือคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลข้อมูลจะมีการให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบการบริหารความเสี่ยงตามความอ่อนไหวของ
ข้อมูล โดยการควบคุมสามารถทำได้ทั้งป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไข ทำได้ทั้งอัตโนมัติและการปรับแต่งออก 
หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งมักจะมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
ซึ่งครอบคลุมถึงด้านโครงข่าย ระบบให้บริการ ฐานข้อมูล หรือ แอปพลิเคชัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายธรรมมาภิ
บาลข้อมูลหน่วยงาน หรือสนับสนุนให้หน่วยงานมีการควบคุมเรื่องทั่วไปในด้านการบริหารจัดการนโยบาย  
การสร้างความตระหนักรู้ภายในหน่วยงาน และการบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล และแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ #7: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อมูล 
ธรรมาภิบาลข้อมูลจะต้องมีการระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ ่งเป็นกลุ ่มคนที่มีผลกระทบหรือได้รับ

ผลกระทบจากการพิจารณา/ตัดสินใจการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล อาจเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้ ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น บุคคลที่ทำ
หน้าที่บันทึกข้อมูล ใช้ข้อมูล และกำหนดกฎเกณฑ์และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียระดับ
บร ิหาร (Executive Stakeholders) จะถ ูกกำหนดให ้ เป ็นคณะกรรมการธรรมาภ ิบาลข ้อม ูล (Data 
Governance Board) เพื่อทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กำหนดนโยบายข้อมูล และ
แก้ไขปัญหา 

องค์ประกอบที ่#8: สำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office) 
สำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูล คือ กลุ ่มบุคคลที ่ทำหน้าที ่ช ่วยเหลือและสนับสนุนกลุ ่มบุคคล 

อื่น ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ทำหน้าที่พิจารณา/ตัดสินใจการดำเนินงานด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับข้อมูล กำหนดข้อมูล ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลภายใน
หน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและตรวจสอบความสำเร็จ
และรายงานผลการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นอกจากนี้ สำนักธรรมาภิบาลข้อมูล ยัง
ทำหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อมูล โดยสนับสนุนการสื่อสารระหว่างบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย
รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 4.4 
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อย่างไรก็ดี หน่วยงานไม่จำเป็นต้องตั้งสำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่อาจจะ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้ได้ และมักจะเป็นคนที่ทำงานด้าน Data Architects, Data Analyst 
หรือคนท่ีทำงานกับ Metadata และ data definition 

องค์ประกอบที่ #9: บริกรข้อมูล (Data Stewards) 
บริกรข้อมูล (Data Stewards) มีหน้าที่ดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการตาม

องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล อย่างไรก็ดี ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริกรข้อมูล (Data 
Stewardship Council) ประกอบด้วย บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ บริกรข้อมูลด้านเทคนิค และนักวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Data Analyst) เพื่อทำหน้าที่ร่างนโยบายข้อมูล ระบุมาตรฐานที่จะใช้ พิจารณา/ตัดสินใจการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยการกำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านข้อมูล การควบคุณภาพข้อมูลในการบริหาร
จัดการข้อมูล และรายงานผลจากการทำธรรมภิบาลข้อมูลต่อคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

ทั้งนี้ Data Stewardship Council ควรแบ่งเป็นคณะทำงานย่อย เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อมูลในด้านต่างๆ  
เพื่อแก้ปัญหาแต่ละจุด เนื่องจากบริกรข้อมูลแต่ละคนอาจมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญที่ต่างกันออกไป เช่น  
ในกรณีที่ต้องการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพข้อมูล ก็อาจมีบริกรข้อมูลด้านคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบ
ชุดข้อมูลว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือรายงานต่อส่งเรื่องต่อสำนัก/ฝ่ายธรร
มาภิบาลข้อมูลต่อไป 

ทั้งนี้ การพิจารณาการแบ่งคณะบริกรข้อมูลควรสอดคล้องกับบริบท/ขนาดหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
ขนาดใหญ่ควรมีการแบ่งคณะบริการข้อมูล ในขณะที่หน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย อาจไม่เพียงพอต่อ
การแบ่งคณะบริกรข้อมูล 

องค์ประกอบที่ #10: กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล  
องค์ประกอบสุดท้ายเป็นการสรุปองค์ประกอบที่ 1- 9 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยองค์ประกอบข้อ 1-

6 เป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์เพื่อดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล และองค์ประกอบในข้อ 7-9 จะเป็นส่วนของ
กระบวนการนั้นจะเป็นวิธีที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี หน่วยงานสามารถกำหนด
โครงสร้างของกระบวนการจัดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ ตั้งแต่องค์ประกอบข้อ 1-9 รวมถึงรูปแบบการ
สื่อสารและแก้ปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน  

 ทั้งนี้ วิธีการและกระบวนการทำงานใช้ควบคุมข้อมูล (Data Governance Processes) ต้องได้รับ
การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร สามารถปฏิบัติซ้ำได้ เป็นขั้นตอน การทำงานประจำวันภายใน
องค์กร และอยู่ภายใต้พื้นฐานที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อ มูลมี
คุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ยกตัวอย่างกระบวนการ เช่น ข้อกำหนดและการควบคุม (Aligning 
Policies, Requirements, and Controls) การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจ (Establishing Decision Rights)  
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) การกำหนดแนวนโยบาย กระบวนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อมูล (Resolving Issues) การวัดและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Measuring 
and Reporting Values) และการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร (Communication) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร และการจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญกับ
หน่วยงาน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดี  (Data-Driven Organization) โดยมีขั้นตอนต่างๆ 
เพ่ือช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุมคุณภาพของข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถเริ่มจากการกำหนด
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วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน จะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานที่
ชัดเจนเช่นกัน จากนั้นหน่วยงานสามารถกำหนดขอบเขตและนิยาม รวมถึงแนวปฏิบัติ รวมถึงการกำหนด
บทบาทหน้าที่ อำนาจการตัดสินใจ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกัน ภายใต้การควบคุม
การดำเนินการและคุณภาพของข้อมูล เพ่ือคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สำหรับการกำหนดผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียข้อมูลกำหนดเป็นบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรืออาจจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธรร
มาภิบาลข้อมูล โดยมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กำหนดนโยบายข้อมูล และแก้ไข
ปัญหา สำหรับหน่วยงานที่มีทรัพยากรด้านบุคคลากรที่เพียงพอ อาจจะจัดตั้ง สำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูล  
ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเฉพาะ ทั้งนี ้เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่าง
มีโครงสร้างองค์กร ประเภทข้อมูลและระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน การดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
จึงไม่มแีบบที่ตายตัว แต่สามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
4.4. รูปแบบโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล 

สิ่งสำคัญในการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคือการกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐให้เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถพิจารณาจากลักษณะการดำเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานได้ เช่น ขนาด/ประเภทของหน่วยงาน ภารกิจของหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ความซับซ้อนของระบบงาน โดยโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้ 

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบการรวมศูนย์ (Centralized Operating Model) เป็น
รูปแบบการทำงานที่เน้นการพิจารณา/ตัดสินใจจากบนลงล่าง (Top Down) กล่าวคือ การกำหนดทิศทางการ
การดำเนินการด้านข้อมูลจะอยู ่ที่ผู ้บริหารเป็นหลักได้แก่ เช่น ผู ้บริหารระดับสูง (Data Governance 
Executive Sponsor) โดยมีผ ู ้บร ิหารการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นผ ู ้ร ับนโยบายเพื ่อดำเนินการ  
ซึ่งมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นตัดสินเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการเรื ่องต่างๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง โดยมีฝ่ายปฏิบัติงานรับนโยบายไปดำเนินการต่างๆ ในหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นด้านเทคนิค   
ด้านธุรกิจ ด้านข้อมูล และสถาปัตยกรรมข้อมูล 

ด้วยลักษณะการดำเนินการแบบรวมศูนย์ คืออำนาจการตัดสินใจอยู ่ที ่ฝ่ายบริหารเป็นหลัก
โครงสร้างลักษณะนี้จึงเหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก ระบบงานไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลไม่มาก 
ผู้บริหารสามารถจัดการและดูแลข้อมูลทั้งหมดภายในหน่วยงานได้ ส่งผลให้ผู้บริหารควรมีความรู้ในหลาย
บทบาท อย่างไรก็ดี โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบการรวมศูนย์มุ ่งเน้นไปที่การพิจารณา/การ
ตัดสินใจจากผู้บริหารเท่านั้น ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานไม่
มีความยืดหยุ่น เนื่องจากต้องใช้การพิจารณาจากผู้บริหารเป็นหลัก อาจมีการตั้งสำนักธรรมาภิบาล โดยใช้
ผู้บริหารการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นศูนย์กลางในการพิจารณา/ตัดสินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยส่วนงานต่างๆก็จะมีหน้าที่ปฏิบัติตาม 
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รูปที่ 16: โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบการรวมศูนย์ 

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบการกระจายศูนย์ (Decentralized Operating 
Model) เป็นรูปแบบการทำงานที่เน้นการกระจายอำนาจจากผู้บริหาร โดยเน้นไปที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพราะมีลำดับชั้นการทำงานที่น้อยลง ทำให้องค์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เพราะแต่ละส่วนงานมีอิสระในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ส่วนตนเอง โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายและผลที่จะได้เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ต้องรอการพิจารณา/ตัดสินใจจากผู้บริหาร 
แตส่ามารถเสนอความเห็นและแบ่งงานกันตามบทบาทความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้หน่วยงาน
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี โดยผู้บริหารระดับสูง (Data Governance Executive Sponsor) 
เป็นผู้กำหนดทิศทาง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นร่วมเป็นผู้กำหนดนโยบาย แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และกำหนดให้ฝ่ายฝ่ายปฏิบัติงานด้านเทคนิค  ด้านธุรกิจ ด้านข้อมูล และสถาปัตยกรรมข้อมูล มีหน้าที่
ในบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

รูปที่ 17: โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบการกระจายศูนย์ 

 

                   DG 
Executive Sponsor)  

                  
                 

                    
                 

                 
           

              
           

                 
       

                
       

        1         2         3         4 

             

                                   

                    
                 

                    
                 

              
           

              
           

                 
       

           
                  



มรด. X : 2566 

- 62 - 

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบไฮบริด (Hybrid Operating Model) เป็นรูปแบบ
หน่วยงานที่ผสมกันระหว่างรูปแบบการรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ โดยมีการบริหารงานด้วยรูปแบบรวม
ศูนย์ในระดับบริหารงาน และมีการตัดสินใจต่อแนวทางการทำงานแบบกระจายศูนย์ในระดับปฏิบัติการ ทำให้
หน่วยงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนจากผู้บริหาร และเอื้อให้บรรยายกาศการทำงานมีความคล่องตัว
มากขึ้น โดยสามารถจัดการและปรับขนาดผู้ปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
ทั้งนี้ หน่วยงานอาจตั้งสำนักธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อเป็นส่วนงานที่ดำเนินการด้านธรรมาภิบาลภาครัฐ
โดยตรง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลภาครัฐทั้งในระดับฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปฏิบัติการ 

 

รูปที่ 18: โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบแบบไฮบริด  
ข้อเสนอแนะ 
การกำหนดโครงสร ้างธรรมาภิบาลข้อมูลสามารถปร ับให ้ เหมาะสมกับล ักษณะหน่วยงาน  

โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างแบบรวมศูนย์ เนื่องจากผู้นำ /ผู้บริหาร 
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งองค์กรได้อย่างดีและมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจได้โดยตรง 
โดยผู้นำ/ผู้บริหารด้านธรรมาภิบาลข้อมูลจะต้องสวมหมวกหลายใบ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และความ 
ท้าทายทั้งในด้านธุรกิจและด้านเทคนิค แต่เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การดำเนินการ
แก้ปัญหาแบบรวมศูนย์อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเพราะต้องรอการสั่งการจากผู้นำ /ผู้บริหาร ซึ่งการ
ดำเนินการแบบกระจายศูนย์สามารถปิดช่องโหว่การแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรดำเนินการแบบรวมศูนย์ในระดับบริหารเพื่อให้หน่วยงานมี
ทิศทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ในขณะที่การปฏิบัติงานควรมีการดำเนินการแบบกระจายศูนย์ และที่สำคัญ
คือควรมีการจัดตั ้งสำนัก/ฝ่ายธรรมาภิบาลข้อมูล เพื ่อทำหน้าที ่ช ่วยเหลือและสนับสนุนกลุ ่มบ ุคคล 
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
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4.5. มิติที่สําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล 
DGI ได้กำหนดมิติที่สำคัญในการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยแต่ละมิติจะแตกต่างกันไปตามปัญหา/

อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล แบ่งได้ดังนี้  

4.5.1. มิติด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล 
สืบเนื่องจากหน่วยงานต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้

ข้อมูลสามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้ จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล นโยบาย
และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลภายใน
หน่วยงาน โดยควรมีการกำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

• การกำหนดยุทธศาสตร์ข้อมูล 
• ทบทวน อนุมัติ ตรวจสอบนโยบาย 
• รวบรวม เลือก ทบทวน อนุมัติ ตรวจสอบมาตรฐาน 
• จัดชุดนโยบายและมาตรฐาน 
• มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล  
• ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างสิทธิ์ในการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Strategy) 
หน่วยงานควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนด

เป้าหมายและแนวทางการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูลภายในหน่วยงานมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สามารถ
นำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงนโยบายและการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้  

การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลที่ดีควรสามารถตอบโจทย์หน่วยงานทั้ง 2 มิต ิดังนี้ 
ด้าน Data Monetisation คือ การนำข้อมูลไปสร้างคุณค่าให้แก่หน่วยงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล

ในเชิงลึกและนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน 
ด้าน Data Foundation คือ การบริหารจัดการข้อมูลเพื ่อสร้างคุณค่า เช่น การจัดเก็บข้อมูล  

การทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ7 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

เพ่ือให้เป้าหมายการใช้ข้อมูลสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 
หน่วยงานควรจัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นระบบ  

มีความมั่นคงปลอดภัย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ หรือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล 
(Data Driven Organization) ดังนี้ 

 
7 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-ways-to-monetize-data-and-analytics 
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นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล: หน่วยงานต้องมีการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือ
กำหนดนโยบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด  

 

รูปที่ 19: นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล 

ตัวอย่างนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy Template) 

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูลควรมีการระบุแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงควรมีการทบทวนนโยบายอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้นโยบายข้อมูลได้ถูกนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำเอกสารแม่แบบนโยบายการ
บริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy Template)  ซ่ึงประกอบด้วยหมวด/หัวข้อและตัวอย่าง
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายข้อมูล ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดแนวนโยบายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล และเป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐในหน่วยงาน รวมทั้งข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว และความมั ่นคง
ปลอดภัยที่หน่วยงานได้จัดทำข้ึน 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มรด. 4-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยข้อเสนอแนะ
สำหรับการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล 
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ตัวอย่างเอกสารแม่แบบนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy 
Template) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อ Template นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy) 
ชื่อผู้อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ชื่อผู้จัดทำ กอง/สำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ หรือ คณะกรรมการ/คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล 
วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งควรใช้ข้อความสั้นกระชับ และอาจรวมประเด็น

เรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่จะได้รับหากดำเนินการสำเร็จตาม
นโยบาย โดยนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลจัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักการและ
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้องค์กรสามารถ
นำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ หรือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data 
Driven Organization) ที่ครอบคลุม การกำหนด/จัดทำชุดข้อมูลและการไหลของ
ข้อมูลที่สอดคล้องตามภารกิจหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างกันของข้อมูลและ
ระหว่างส่วนประกอบข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรมหรือระบบที่ใช้ในการจัดทำคำอธิบาย
ข้อมูลหรือเมทาดาตาตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด และการจำแนกประเภทข้อมูล
และระดับชั้นข้อมูลที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ขอบเขตและ 
การบังคับใช้ 

ระบุขอบเขตการบริหารจัดการข้อมูลในระดับย่อยของหน่วยงาน ระบุผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมายในการจัดทำนโยบาย ระบบข้อมูลสารสนเทศ และกลุ่มบุคลากร เช่น 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้รับจ้าง และผู้จัดหาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ที่ทำงานกับข้อมูลหรือที่จัดเก็บข้อมูลในขณะที่ดำเนินการตามภารกิจ
ขององค์กร หน้าที ่ ก ิจกรรมหรือบริการสำหรับหรือในนามขององค์กรหรือ
ผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงเอกสารประกอบเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและประกาศการควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งมาตรฐานเฉพาะที่ออกภายใต้นโยบายนี้ ทั้งนี้อาจระบุ
ความรับผิดหากไม่ดำเนินการตามนโยบาย 

ข้อยกเว้น ระบุข้อยกเว้น (ถ้ามี) 
บทบาทและ 
ความรับผิดชอบ 

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายการ
บริหารจัดการข้อมูล 

คำนิยาม กำหนดคำนิยามที่สำคัญที่ใช้ในนโยบายนี้ เช่น ข้อมูล ชุดข้อมูล บัญชีข้อมูล หมวดหมู่
ของข้อมูล การจัดระดับชั้นข้อมูล เป็นต้น 

นโยบายการบริหาร
จัดการข้อมูล 

ข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ครอบคลุมหัวข้อ
อย่างน้อยได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป การจัดหมวดหมู่และการจัดระดับชั้นข้อมูล 
การบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล และคุณภาพข้อมูล 

ข้อกฎหมายและ
เอกสารอ้างอิง 

ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำนโยบายนี้ 

ประวัติการแก้ไข
เอกสาร 

ควรมีการบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนโยบาย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อมูลเพิ่มเติม ระบุข้อมูลและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำนโยบายนี้ 

อาทิ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายข้อมูล (Data Policy)  
ที่หน่วยงานประกาศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้
สอดคล้องตามนโยบายข้อมูล (Data Policy) ที่หน่วยงานประกาศ และใช้เป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับข้อมูลปฏิบัติตาม เพื่อให้ข้อมูลภายในหน่วยงานมีคุณภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย  ทั้งนี้ แนว
ปฏิบัติจะต้องครอบคลุมระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบ
ในการบริหารจัดการข้อมูล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำเอกสารแม่แบบแนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline Template) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อและตัวอย่าง
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล (รวมการจัดเก็บถาวร) การประมวลผลข้อมูลและ
การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การทำลายข้อมูล และการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในแต่ละหมวด
จะระบุ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบงาน อ้างอิง และข้อปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดข้อปฏิบัติ อื่น ๆ 
เพิ ่มเติมให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มรด. 4-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยข้อเสนอแนะ
สำหรับการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 

ตัวอย่างเอกสารแม่แบบแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline 
Template) 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อ Template แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline) 
ชื่อผู้อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ชื่อผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) 
ชื่อผู้จัดทำ กอง/สำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ หรือ คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล 
บทนำ ระบุหลักการและขอบเขตของแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลว่าจัดทำโดยใคร  

มีผลบังคับใช้กับใคร ความรับผิดหากไม่ปฏิบัติตาม และจะต้องครอบคลุมระบบ
บริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบใน
การบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งกำหนดหมวดหมู่และการจัดระดับชั ้นข้อมูล 
ผู้เกี่ยวข้อง คำนิยามสำคัญ การเผยแพร่และการทบทวน 

แนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการข้อมูล 

ระบุแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 6 
หมวด ได้แก่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล (รวมการจัดเก็บถาวร) การประมวลผล
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หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อมูลและการใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การทำลายข้อมูล และการเชื่อมโยงและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ในแต่ละหมวดจะระบุ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบงาน อ้างอิง 
และข้อปฏิบัติ และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคผนวก ระบุเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล อาทิ การเลือกภารกิจ/
กระบวนงานของหน่วยงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายชื ่อชุดข้อมูลที ่ส ัมพันธ์กับ
กระบวนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) โดยใช้แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) แบบฟอร์มคำอธิบาย
ข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 
และ สสช. กำหนด และแนวทางในการพิจารณาชุดข้อมูลที ่มีคุณค่าสูง โดยใช้
แบบฟอร์ม High Value Datasets Checklist 

ตัวอย่างมาตรฐานข้อมูล (Data Standards) 
หนว่ยงานควรมีการจัดทำมาตรฐานชุดข้อมูล เพ่ือกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดของข้อมูลที่มีการใช้

ร่วมกันจากหลาย ๆ ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งต้องมีการการจัดหมวดหมู่และระดับชั้นข้อมูล มาตรฐานเมทาดา
ตา (Metadata Standard) รายละเอียดมีดังนี ้

การจัดหมวดหมู่และระดับช้ันข้อมูล  
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลจะทำให้เข้าใจชุดข้อมูลมากขึ้น และสามารถกำหนดการเข้าถึงและใช้งาน

ข้อมูลไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถจัดการข้อมูลใน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลสามารถแบ่งได้ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ความลับทางราชการ และข้อมูลความมั่นคง ซึ่งหน่วยงานสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือตามการใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน และควรมีการจัดระดับชั้นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจแนวทางการบริหารชัดการข้อมูลมากขึ้น โดยสามารถพิจารณาจากเกณฑ์การแบ่ง
ระดับชั้นข้อมูลและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งข้อมูลสามารถ
แบ่งระดับชั้นข้อมูลเป็น ชั้นเปิดเผย (Open) สู่สาธารณะ เปิดเผยเมื่อได้รับอนุญาต ได้แก่ ชั้นเผยแพร่ภายใน
องค์กร (Private) ชั้นลับ (Confidential) และ ชั้นลับมาก (Secret) และเปิดเผยไม่ได้/ปกปิด ได้แก่ ชั้นลับ
ที่สุด (Top Secret)  

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงได้จัดทำเอกสารหลักเกณฑ์
การจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ (Government Data Classification and Data Sharing 
Framework) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดระดับชั้นข้อมูลสำหรับทุกชุดข้อมูล (Dataset)  
ที่แลกเปลี่ยนกันได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงข้อมูลลับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่ครอบคลุมเอกสารที่เป็นกระดาษทุกประเภท เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการใช้
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดระดับชั้นข้อมูล สามารถกำหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและ
กำกับดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลที่มีการจัดระดับชั้นข้อมูล อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเป็น
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ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งกำหนดนโยบายการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยไม่
ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มสพร. 8-2565 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปัน
ข้อมูลภาครัฐ 

 
 

 
รูปที่ 20: ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่และระดับชั้นข้อมูล 

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
รายการข้อมูลภาครัฐหรือบัญชีข้อมูลภาครัฐ เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages)  

ที ่รวบรวมรายการข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐทั ้งหมดพร้อมคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา 
(Metadata) ที่เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการกำกับดูแลข้อมูล การบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ โดยบัญชีข้อมูลจะให้ความสำคัญกับชุดข้อมูล (คลังข้อมูลที่พร้อมใช้) และเชื่อมต่อชุดข้อมูล
ดังกล่าวกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสามารถสืบค้น ร้องขอ ทราบแหล่งข้อมูล ระดับชั้นข้อมูล 
ประเภท และรายละเอียดที่สำคัญของข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและทันต่อเวลา และเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้น จึงต้องมีการรวบรวมบัญชีข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานเพื่อให้บริการต่อ
ประชาชนและใช้งานภายในหน่วยงานผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ เป็นการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ภายใต้โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมเฉพาะชื่อชุดข้อมูลสำคัญ คำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) และทรัพยากร (Resource) ของ
ข้อมูลผ่านช่องทางโปรแกรมการเชื่อมต่อ API  จากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานมาจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของ
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ  โดยที่ข้อมูล (Data) ยังคงจัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง
ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลกำหนด  
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สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ( สสช.) 
และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (สวข. ) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) จึงได้จัดทำ แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog : GD Catalog) และขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลางที่ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มรด. 3-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนว
ทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และ มรด. 3-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียน
บัญชีข้อมูลภาครัฐ 

รูปที่ 21: คำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) 

4.5.2. มิติด้านการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
การวัดการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะแสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงานใน

เรื่องความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งผลของการดำเนินการธรร
มาภิบาลข้อมูลจะส่งผลถึงคุณภาพข้อมูล รายละเอียดมีดังนี้ 

ตัวอย ่างการประเม ินความพร ้อมของธรรมาภิบาลข้อม ูลภาคร ัฐ  (Data Governance 
Readiness Assessment) 

การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทำให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดำเนินการแล้ว 
และสิ่งใดบ้างที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด ระดับความ
พร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ระดับดังนี ้

- ระดับ 0 : None หมายถึง ไม่มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือมีแต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็น
ทางการ นั่นคือ มีการดำเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

- ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูก
กำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำให้แต่ละโครงการหรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่
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แตกต่างกัน และอำนาจในการจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกดำเนินการโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สอดคล้องกัน 

- ระดับ 2 : Managed หมายถึง เริ่มมีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงาน
หรือบริการ และมีการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของ
ข้อมูล  

- ระดับ 3 : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลหรือความมั่นคงปลอดภัย 

- ระดับ 4 : Advanced หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้ านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัย 

- ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการดำเนินการสอดคล้องกับระดับ 4 วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา (Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานกับนโยบายข้อมูล 
(Non-Conformation) คุณภาพข้อมูลที ่ต ่ำ และความไม่คุ ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล   
โดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่เก่ียวข้องและวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงาน 
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ตารางท่ี: 10 ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ระดับ โครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

นโยบายข้อมูล 
และการตรวจสอบ 

การประเมินคุณภาพ
ข้อมูลและความม่ันคง
ปลอดภัย 

การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

0 : None ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

1 : Initial มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ 

กระบวนการยังไม่เป็น
มาตรฐาน   

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

2 : Managed มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
ในแต่ละส่วนงาน/บริการ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานส่วนงาน/ 
บริการ 

บังคับใช้ในส่วนงาน/ 
บริการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

3 : Standardized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
หรือความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

4 : Advanced มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

5 : Optimized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

มีการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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4.5.3. มิติด้านการประเมินคุณภาพข้อมูล  

การประเมินคุณภาพข้อมูล คือหนึ่งในกระบวนการรับประกันคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลที่มี
คุณภาพสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้ โดยคุณภาพข้อมูลที่
มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลภายในหน่วยงาน จึงควรมีการควบคุม
และบริหารจัดการ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

• กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะผลผลิตข้อมูลตามมิติคุณภาพข้อมูล 
• ประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภายในหน่วยงาน 
• รายงานสถานะคุณภาพข้อมูลและแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 

การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ DQAF เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพ
ข้อมูลเบื้องต้นตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณลักษณะผลผลิตข้อมูลตามมิติ
คุณภาพข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 5 มิติ ได้แก่ (1) ความถูกต้อง (2) ความสอดคล้องกัน (3) 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (4) ความเป็นปัจจุบัน และ (5) ความพร้อมใช้ โดยหน่วยงานสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้และกำหนดเป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพข้อมูลได ้

ตัวอย่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อเป็นกรอบและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วยเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ข้อมูลดังนี้ 

มิติคุณภาพข้อมูล รายละเอียด รายการตัวชี้วัด 
ความถูกต้องและ
สมบูรณ์ (Accuracy 
and Completeness) 

ประเมินเรื่องความถูกต้องแม่นยำ 
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมี
กระบวนการตรวจสอบ 

▪ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
▪ มีกระบวนการหรือเครื่องมือตรวจสอบ 

จุดผิดพลาดของข้อมูล 
▪ มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
▪ มีวิธีเก็บข้อมูลมีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ 

และไม่สร้างข้อมูลที่มีอคติ 
▪ มีการระบุคำนิยามและลักษณะข้อมูลที่

ต้องการ 
ความสอดคล้องกัน 
(Consistency) 

ประเมินเรื่องรูปแบบของข้อมูล 
ความสอดคล้องกัน และ
มาตรฐานในการจัดทำข้อมูลของ
หน่วยงาน 

▪ มีการเก็บข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูล
เดียวกันหรือมาตรฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ 

▪ มีการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลภายในชุด
ข้อมูลเดียวกัน 

▪ ข้อมูลมีความเชื่อมโยงและไม่ขัดแย้งกัน 
▪ มีการใช้กฎ วิธีการตรวจวัดที่สอดคล้องกันทั้ง

หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอก 
▪ มีการกำหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบข้อมูล 
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มิติคุณภาพข้อมูล รายละเอียด รายการตัวชี้วัด 
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ (Relevancy) 

ประเมินว่า เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องการ หรือเป็นข้อมูลที่
จําเป็นต้องทราบ มีความละเอียด
เพียงพอต่อการนําไปใช้งาน 

▪ ข้อมูลตรงตามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

▪ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และมี
การปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

ความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) 

ประเมินเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล 
การปรับปรุงข้อมูล และแผนเรื่อง
ระยะเวลา 

▪ ข้อมูลมีการเผยแพร่ ส่งต่อตรงเวลา 
▪ ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
▪ ข้อมูลมีการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่

เหมาะสม 
▪ มีการจัดทำปฏิทินเผยแพร่ข้อมูล 

ความพร้อมใช้ 
(Availability) 

ประเมินความพร้อมใช้ของข้อมูล 
รวมไปถึงช่องทางในการขอ หรือ
ใช้ข้อมูล 

▪ ข้อมูลถูกจัดในรูปแบบที่พร้อมนำไปใช้งาน 
และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

▪ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและ
สามารถเข้าถึงได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกตามสิทธิที่เหมาะสม 

▪ ข้อมูลสามารถอ่านด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 

▪ มีคำอธิบายข้อมูลที่ชัดเจน 
▪ มีคำอธิบายขั้นตอนการขอข้อมูลที่ไม่

เผยแพร่ 

นอกจากนี้ สพร. ยังได้จัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้ในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  น่าเชื่อถือ สามารถ
นำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงนโยบายและการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณค่าในการให้บริการภาครัฐ และต่อยอด
การพัฒนาของประเทศในมิติต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย  

1) แบบตรวจประเมินคุณภาพ (DQA Checklist) เพื่อตรวจสอบกระบวนการเตรียมข้อมูลที ่มี
คุณภาพ สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูล  

2) แบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง (DQA Self-Assessment) เพื ่อวัดผลลัพธ์ข้อมูล 
(Data Output) ตามมิติคุณภาพข้อมูล สำหรับ เจ้าของข้อมูล (Data Owner)  

3) แบบตรวจประเมินการควบคุมและติดตามคุณภาพข้อมูล (DQC Checklist) ตามกระบวนการ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับ  ผู ้ประเมินคุณภาพข้อมูล / เจ้าของข้อมูล (Data Owner)  
โดยใช้สำหรับประเมินคุณภาพข้อมูลในประเภทข้อมูลระเบียน (Record) และ/หรือ Tabular Format Data 
ที่อยู่ใน Database ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและหน่วยงานภาครัฐมีการใช้งานเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 
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คำแนะนำในการใช้งาน 

1) ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูลควรต้องทำความเข้าใจข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการประเมินคุณภาพ
ข้อมูล และดำเนินการ กรอกรายละเอียดในรายงานคุณภาพ จากนั้นดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูล
ตามรายการในแต่ละมิต ิของตัวช ี ้ว ัดใน DQA Checklist โดยสามารถนำผลจากประเมิน DQA Self-
Assessment มาประกอบการตรวจประเมิน และใช้เป็นหลักฐานประกอบใน DQC Checklist 

2) เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ควรพิจารณาข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน และทำความเข้าใจ 
DQA Self-Assessment ในส่วนที่ 1 เกณฑ์และคำอธิบาย จากนั้นทำการประเมินคุณภาพข้อมูลในส่วนที่ 2 
โดยกรอกค่าคะแนนในแต่ละมิติของตัวชี้วัด (Indicators) จากนั้นให้นำค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินไปกรอก
ใน Sheet การแสดงผล ระบบจะประมวลผลตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพข้อมูลในแต่ละมิติ และจะแสดงผลใน
รูปแบบ Radar Graph ทั้งนี้ กรุณานำส่งผลการประเมินให้ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพข้อมูล  

3) ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูล / เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทำความเข้าใจคำชี้แจงและกรอก DQC 
Checklist ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าของข้อมูลกรุณาส่งกลับให้ผู้ประเมินผลภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินให้ผู ้บริหารรับทราบและดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานต่อไป 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มรด. 5 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

4.5.4. มิติด้านคุ้มครองข้อมูลให้มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว 
การตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยข้อมูล เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหาร

จัดการการเข้าถึงข้อมูล การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จึงต้องมีการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูล และ/หรือ
เพ่ือให้มีการจัดการนโยบายหรือการควบคุมข้อมูลดังนี้ 

• จัดทำนโยบาย/ข้อกำหนดการบริหารจัดการการเข้าถึงและความปลอดภัยข้อมูล 
• ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยนำหลักการ Align มาประยุกต์ใช้  
• ประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดกับข้อมูล 
• สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ภายในหน่วยงาน 
• ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ  

ตัวอย่างการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นแนวปฏิบัติในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์

แอปพลิเคชัน ระบบที่สำคัญ และข้อมูล จากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถดูกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ิมเติมได้ที่:https://www.ncsa.or.th/index.html 

ตัวอย่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการ

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล โดยสามารถดูกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษา
เพ่ิมเติมได้ที่: https://www.mdes.go.th/home 

https://www.ncsa.or.th/index.html
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5. กรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
จากการศึกษากรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน ก็จะมาถึงเรื่อง กรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำกรอบไปประยุกต์ขับเคลื่อนการจัดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น (Data integration) เปิดเผย
ข้อมูลสู่ประชาชน (Open data) และ วิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ (Data analytics) นำไปสู่การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

กรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจัดทำขึ้นจากการศึกษาแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐที่ดีจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล DG Award ปี 2564 – 2565 เพื่อจัดทำเป็นกรณีศึกษาแนว
ทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบกับการพิจารณากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตาม DGI 
พบว่า การทำธรรมาภิบาลภาครัฐได้เป็น 5 ระยะ ได้แก่ การแต่งตั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดทำนโยบายธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล การนำร่องกับหน่วยปฏิบัติภายใน 
การติดตามผล และการปรับปรุง รายละเอียดมีดังนี้ 

ระยะที่ 1 การแต่งตั้งโครงสร้างธรรมาภิบาลและบุคลากร (People and Organizational Bodies)  

หน่วยงาน 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลกำหนดนโยบายด้านข้อมูล  และ
มอบหมายฝ่าย Data Governance ดูแลรับผิดชอบการขับเคลื ่อนธรรมาภิบาล
ข้อมูลของหน่วยงานโดยเฉพาะ 
• จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล (Digital Strategy Steering 

Committee) คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมี CEO (ผู้บริหารสูงสุด
หน่วยงาน) เป็นประธาน เพ่ือทำหน้าที่กำหนด นโยบาย หรือ ระเบียบที่มีการบังคับ
ใช้งานระดับองค์กร  

• จัดตั ้งคณะทำงานเพื ่อการบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลโดยประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านสารสนเทศ, ด้านข้อมูล, ด้านกฎหมาย, ด้านยุทธศาสตร์ 
และด้านความเสี่ยง เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมี CIO เป็นประธาน 

• มีการจัดตั้งคณะ Data Governance เพื่อดูแลรับผิดชอบการขับเคลื่อนธรรมาภิ
บาลข้อมูลของหน่วยงานโดยเฉพาะ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน 

• ศึกษาองค์ประกอบการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวทางปฏิบัติของการจัดทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสาร กรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ และ Data Governance Quick Guide 

• คณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูลจัดทำ นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นภาพรวมในเชิง
นโยบายระดับองค์กรโดยใช้เป็นกรอบสำหรับการกำหนด หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญในระดับสำนักงาน 

เกร็ดความรู้ การเริ่มต้นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลจากฝ่ายบริหารลงมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นไปที่
การตั ้งหน่วยงานกลางเฉพาะขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ
หน่วยงาน โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านของข้อมูลทั้งหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดข้อมูล
ทั้งองค์กรเป็นไปในทางเดียวกัน 
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หน่วยงาน 2 
 

ฝ่ายสารสนเทศเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื ่อนการจัดทำธรรมาภิบาลภาครัฐ 
เนื่องจากเป็นฝ่ายท่ีเข้าใจระบบสารสนเทศมากกว่าฝ่ายอ่ืนๆ 
• ทำการศึกษาบริบทต่างๆ เช่น กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสิ่งที่ต้อง

ดำเนินการ 
• เสนอแต่งตั้งทีมทำงานภายในฝ่ายสารสนเทศ โดยตั้งจากคณะทำงานภายในฝ่าย

สารสนเทศ และประสานฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายกฎหมาย เพ่ือศึกษาและพิจารณา
ข้อจำกัดทางกฎหมาย และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

• เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมี CEO (ผู ้บร ิหารสูงสุด
หน่วยงาน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็น
องค์คณะ โดยมีฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่เลขานุการ ทำหน้าที่ดังนี้ 

- พิจารณาและอนุมัตด้ิานนโยบายการกํากับดูแลข้อมูล ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล 
เพื ่อให้การดำเนินการที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลภายในหน่วยงานเกิดความ
สอดคล้องกัน  

- กําหนดโจทย์จากปัญหาหรือความท้าทายของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงาน 
เพ่ือใช้เป็นจุดตั้งต้นในการระบุชุดข้อมูลสําคัญ 

- กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องชุดข้อมูลที่สำคัญ เช่น เจ้าของข้อมูล 
- ดำเนินการร่วมกับบริกรข้อมูล (Data Steward) เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
• เสนอแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และคณะบริกร

ข้อมูล เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อการดำเนินการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

• เสนอแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Councill) โดยฝ่ายสารสนเทศทำ
หน้าที ่เลขานุการ ทำหน้าที่เสนอเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับกลางที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา 
พิจารณาร่างนโยบาย เงื่อนไข เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และ
ทำหน้าที่อนุมัติ/กำกับดูแลแนวทางการใช้ข้อมูลภายในองค์กร ทั้งนี้ การตั้งคณะบริ
กรข้อมูลสามารถแต่งตั้งเป็น 1 คณะ ได้ 

• เสนอแต่งตั้งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก (User/Stakeholder) จากส่วนงานต่าง ๆ มี
หน้าที่ในการกําหนดสิทธิการเข้าถึงชุดข้อมูล และแนวทางในการกำกับดูแลชุด
ข้อมูลที่ส่วนงานตนเป็นเจ้าของ  

เกร็ดความรู้ การเริ่มต้นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลจากฝ่ายสารสนเทศ เป็นการดำเนินการที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั่วไปของหน่วยงาน โดยเริ่ม
จากการตั้งโจทย์/ปัญหาที่สำคัญก่อน  
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ระยะที่ 2 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

หน่วยงาน 1  
 

กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และจัดกลุ่มชุดข้อมูลตาม 
Subject Area ของหน่วยงาน 
• สำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรทั้งภายในส่วนงานและระบบงานของ สำนักฯ โดย

จัดเป็นระเบียนข้อมูล  
• พิจารณาลักษณะของข้อมูลที่ใช้งาน จัดประเภทข้อมูลเป็น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

(Structured data) หรือ ข้อมูลกึ ่งโครงสร้าง (Semi - structured data) หรือ 
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) 

• ระบุกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) รวมถึง
แนวทางบริหารจัดการข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง จัดระดับชั้น
ข้อมูล และความอ่อนไหวของข้อมูล 

• กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 4 ส่วนหลัก ได้แก่ คณะทำงานที่บริหารจัดการข้อมูล คณะกรรมการ
บริหาร คณะที่ปรึกษา และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

• กำหนดระดับชั้นข้อมูล (Data Classification) ของข้อมูลโดยแบ่งเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ 1) ข้อมูลที ่เปิดเผยเป็นการทั ่วไป (Open) 2) ข้อมูลที ่ใช้เผยแพร่ภายใน 
(Private) 3) ข้อมูลลับ (Confidential) 4) ข้อมูลลับมาก (Secret) 5) ข้อมูลลับ
ที่สุด (Top Secret) 

• จัดกลุ่มชุดข้อมูลตามลักษณะของธุรกิจ (Subject Area) เพื่อนำมาบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบด้วย 1) การระดมทุน (Fund Raising) 2) การจัดการ
ลงทุน (Investment Management) 3) ผู้ประกอบธุรกิจ (Intermediaries and 
Professional) 4) การซื ้อขาย 5) การบริหารงานภายใน และอื ่น ๆ ( Internal 
Operation and Others) 

• เมื่อดำเนินการกำหนดนโยบายและบังคับใช้เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการเวียนแนว
ปฏิบัติให้ ผอ. ฝ่ายที่เก่ียวข้องรับทราบก่อนการประกาศ  

• ระบุวันที่มีผลบังคับใช้งานนโยบาย รวมไปถึงระบุระยะเวลาในการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

• ในระหว่างการนำแนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิไปใช้งาน หากพบปัญหา จะ
ดำเนินการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ เพ่ือกำหนด เป็นเกณฑ์
พิจารณา (Criteria)  เพ่ือช่วยตัดสินใจในการดำเนินการ เช่นเมื่อกรณีพบปัญหาเดิม
ซ้ำสามารถยึดแนวทางพิจารณาเดิม หากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ และหาข้อสรุป
ไม่ได้จึงเสนอคณะทำงานพิจารณา ได้ โดยมีการกำหนดให้ทีม Data Governance 
กลั่นกรองเพ่ือเสนอ 

เกร็ดความรู้ หน่วยงานมีทิศทางในการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและมีมาตรฐานที่ชัดเจน 
โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึง
สามารถเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้ทุกส่วนงาน
ที่เกี ่ยวข้อง ต้องมีความพร้อมเพรียงในการดำเนินการมิฉะนั ้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของการทำธรรมาภิบาลข้อมูลได ้
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หน่วยงาน 2 
 

จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐขององค์กร 
• ฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายกฎหมายร่วมกันเสนอร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยร่างนโยบายควรมีเนื้อหาประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล 
- เป้าหมายในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
- การกำหนดคำนิยาม 
- การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
- การกำหนดประเภทชุดข้อมูลและระดับชั้นข้อมูล 
- นโยบายการจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล 
- นโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- นโยบายด้านคุณภาพข้อมูล 
- กำหนดรอบการทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

• จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
การดำเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูล 

• ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทราบ 
• ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นระยะ ๆ และรายงานผลเป็นประจำ เพ่ือ

ปรับปรุงให้นโยบายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 
เกร็ดความรู้ การเสนอร่างนโยบายของฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายกฎหมายเป็นทำงานแบบ Bottom 

up เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจากข้างล่างสุดมีส่วนในการเสนอแนะที่สอดคล้องกับสถานการณ์
จริง 

ระยะที่ 3 การจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล 
หน่วยงาน 1 
 

ดำเนินการตามหลักและแนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล ควบคู่ไปกับหลัก
และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลสำนักงาน โดยแสดงแนวปฏิบัติตาม

วงจรชีวิตข้อมูล (Data Life Cycle) เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติควรจัดทำในรูปตาราง 
เช่น ตารางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทข้อมูลและระดับชั้นข้อมูล รวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือประเภท รายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใช้กำกับการบริหารจัดการ
ข้อมูล ตาม Subject Area ของหน่วยงาน 

• กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม Subject Area ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่
ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ในข้ันตอนการบริหารจัดการข้อมูลไม่เหมือนกัน 

• กำหนดการจัดระดับชั้นข้อมูล (Data classification) และมาตรการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล (Data Access Control) โดยจำแนกตามประเภทของผู ้เกี ่ยวข้อง 
ได้แก่ เจ้าของข้อมูล / ผู้บังคับบัญชาเจ้าของข้อมูล / บุคคลที่ได้รับมอบหมาย / 
ผู้ใช้งานภายใน 
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• กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล (Data retention) โดยเริ่มจากการ
จัดกลุ ่มและแบ่งประเภทของข้อมูล เพื ่อกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลและ
กำหนดการทำลายข้อมูล 

• ควบคุมความเสี่ยงและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น คุณภาพข้อมูล ประเด็น
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

• กำหนดแนวทางในการใช้ข้อมูลและข้อพึงระวังของพนักงาน (Conduct and 
Awareness) 

เกร็ดความรู้ การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนโดยมี Checklist ในการตรวจสอบ ภายใต้แนวปฏิบตัิ
ตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล ควบคู่ไปกับหลักและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

หน่วยงาน 2 
 

หน่วยงานมีระบบงานจำนวนมาก มีความซับซ้อน และข้อมูลมีปริมาณมาก โดยมี
ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบงาน 
• กำหนดระบบงานที่มีความสำคัญ เพื่อพิจารณาชุดข้อมูลที่มีการจัดทำธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ 
• กำหนดเจ้าข้อมูลชุดที่สำคัญและเลือกมาจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อตอบโจทย์  

กลยุทธ์ด้านองค์กร และเพ่ือให้ข้อมูลมีการบริการจัดการข้อมูลที่ดี 
• กำหนดคณะทำงานในรูปแบบ Agile (ต่อไปจะเรียกว่า ทีม Agile ) ที่ประกอบด้วย

เจ้าของข้อมูล และฝ่ายสารสนเทศ ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือรายงานผลและปรับปรุง
แนวปฏิบัติทุก 1 เดือน 

• สำรวจความพร้อมด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยทีม Agile  
• กำหนดแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล พร้อมระบุ

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
- การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
- การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 
- การจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) 
- การจัดทำ Data Dictionary 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- การควบคุมคุณภาพข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล 
- การเชื่อมโยงข้อมูล 
- การวัดคุณภาพและกำกับดูแลข้อมูลและรายงานผล 

• เวียนแนวปฏิบัติให้หน่วยงานเจ้าข้อมูลทราบ พร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื ่อนำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกร็ดความรู้ เนื่องจากหน่วยงานมีระบบงานและข้อมูลที่มีปริมาณมาก จึงทำการเลือกชุดข้อมูลที่
สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับชุดข้อมูลอ่ืน
ต่อๆ ไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้เน้นไปที่การสำรวจความพร้อมของตนเองก่อน   
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ระยะที่ 4 การนำร่องกับหน่วยปฏิบัติภายใน 
หน ่ ว ย ง า น  1 
 

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติการภายในหน่วยงาน โดยจัดให้มีผู้แทนฝ่ายงานเป็นผู้
ประสานงานในเรื่องกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับบุคคลากรในหน่วยงาน 
• กำหนดวันที่มีผลและประกาศใช้พร้อมกันทั้งหน่วยงาน 
• จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลากรทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และหลักและ
แนวปฏิบัติที่กำหนด 

• จัดให้มีผู้แทนฝ่ายงานเป็นผู้ประสานงานในเรื่องกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
และข้อมูลส่วนบุคคล ในการบริหารจัดการข้อมูลของฝ่ายงาน โดยจัดอบรมซักซ้อม
ในรายละเอียดให้แก่ผู้ประสานงาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือ
พนักงานในฝ่าย กรณีท่ีมีคำถาม/ข้อสงสัยในทางปฏิบัติ 

• จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในรายละเอียดในเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อช่วยสร้างความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวปฏิบัติ 

• ประสานฝ่าย IT เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

• สร้าง Portal เป็นศูนย์รวมเรื่องเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (PDPA)   
  

เกร็ดความรู้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการ
ได้รวดเร็ว เนื่องจากมีการกำหนดทีมรับผิดชอบ และทำให้เห็นภาพรวมของชุดข้อมูล
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 2 
 

หน่วยงานมีการสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย
นำหลักการ Agile มาประยุกต์ใช ้
• จัดหลักสูตรอบรมเรื ่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 3 

หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล หลักสูตร
พนักงานทัว่ไป  

• จัดประชุมกับทีม Agile อย่างสม่ำเสมอ 
• จัดทำคู่มือประกอบแนวปฏิบัติให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ

เข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารจัดข้อมูล 
• ให้เจ้าของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามปนวปฏิบัติ 
• รวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป 

เกร็ดความรู้ หน่วยงานนำหลัก Agile มาประยุกตใ์ช้ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภิบาลข้อมูล เพราะ
ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่รวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการแก้ปัญหาเฉพาะ
เรื่อง อย่างไรก็ดี การทำ Agile อาจไม่สามารถกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อ
ผู้ปฏิบัติงานได้  
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ระยะที่ 5 การติดตามผลและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
หน ่ ว ย ง า น  1 
 

หน่วยงานมีการกำหนดให้การวัดคุณภาพข้อมูลเป็นมิติหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี ่ยง 
(Risk Indicator) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
• มีการทำ Data Validation กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล 
• การประเมินคุณภาพข้อมูล โดยใช้ Control Self-Assessment 
• กำหนดให้มีรอบการทบทวนความเหมาะสมของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ทุกปี โดยพิจารณาจากปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และการพัฒนากฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

• กำหนดให้การวัดคุณภาพข้อมูลเป็นมิติหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicator) 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามคุณภาพข้อมูล ซึ่งจะมีการวัดผลและรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนตรวจสอบภายในประจำปีที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติตามการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

เกร็ดความรู้ เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ จะช่วยลด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 

หน่วยงาน 2 
 

หน่วยงานมีการตรวจสอบคุณภาพตามชุดข้อมูล และเน ้นกระบวนการเก็บ
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
• จัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ Checklist เพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการครบทุก

ขั้นตอนหรือไม่ 
• ประเมินผลขั้นตอนการดำเนินการ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ) 
• การประเมินคุณภาพข้อมูลตามชุดข้อมูล (DQA by DGA) เพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่มี

อยู่ในปัจจุบันมีความครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ 
• รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ

ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนาคุณภาพข้อมูลต่อไป 
• ศึกษาเครื่องมือ/ระบบการดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหาร

จัดการข้อมูลต่อไป 
เกร็ดความรู้ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการนำความเห็นมาปรับปรุง

กระบวนการจากทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง 
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เมื ่อพิจารณาถึงแนวทางสู ่การขับเคลื ่อนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของตัวอย่างหน่วยทั ้ง 2 
หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) การดำเนินการจากฝ่ายบริหารหน่วยงาน โดยตั้งหน่วยงานกลางเฉพาะขึ้น มีการกำหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาด้านข้อมูลทั้งหน่วยงานให้มีทิศทางและมาตรฐานเดียว 
(Top-Down)  2) การดำเนินงานจากฝ่ายงานในหน่วยงาน (Bottom-UP) โดยเริ่มการขับเคลื่อนจากฝ่ายงาน
ภายในหน่วยงาน เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาด้านข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ
และการปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ โดยทั้งสองรูปแบบนั้นได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูล เพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์  

รูปแบบในการทำธรรมาภิบาลข้อมูลแบบไหนที่เหมาะสมกับหน่วยงาน หรือควรเริ่มต้นอย่างไร คำถาม
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้ด้วยการลงมือทำจริง โดยตามทฤษฎีนั้นการเริ่มต้นทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
ต้องเริ่มจากกำหนดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลและบริกรข้อมูล กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำ
แนวนโยบาย ซึ่งเป็นสิ่งแรกก็จริง แต่เป็นเพียงข้ันตอนเริ่มต้นในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลเท่านั้น แต่สิ่ง
ที่สำคัญที่สุด นั่นคือการกำหนดเป้าหมายด้านข้อมูล เพื่อให้เห็นประโยชน์จากการนำข้อมูลที่มีไปใช้งาน โดย
ทุกคนในหน่วยงานได้มีส่วนร่วม ทำให้หน่วยงานสามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับหน่วยงาน อีกทั้งช่วยลด
ต้นทุน ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการทำงานกับการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ข้อมูล 

บางครั้งการเริ่มต้นทำธรรมาภิบาลข้อมูลจากหน่วยงานของตนเองนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 
ทางเลือกนึงที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มต้นนั้นคือการศึกษาตัวอย่างจากหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์ใน
การดำเนินการ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำธรรมาภิบาลข้อมูล ให้หน่วยงานสามารถศึกษาและทำความเขา้ใจ 
แล้วจึงนำไปพัฒนาหน่วยงานในรูปแบบของตัวเอง เพื่อสร้างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เมื่อ
หน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านข้อมูล และรู้วิธีการจัดการกับปัญหานั้นได้ 
เมื่อนั้นก็จะเห็นถึงประโยชน์ของทำธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 
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6. ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล   

เพื ่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุด จึงมีการกำหนดบทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้  

ตารางท่ี: 11  บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 

บทบาท ความรับผิดชอบ 
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล 

สถาปนิกข้อมูล  
(Data Architect) 

- กำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยพิจารณาจาก
ความต้องการข้อมูล และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

- พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน โดยประเมิน
สถานะในปัจจุบัน และออกแบบเพื่อปรับปรุงสำหรับอนาคต 

- สร้างพิมพ์เขียว (Blueprint) สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น การบูรณาการข้อมูล การไหลของข้อมูลตั ้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง  

ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล 
(Database Administrator)  
 

- บริหารจัดการ และควบคุมเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน  
- กำหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานข้อมูล

ทั้งหมดภายในหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดและวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   
การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล  

วิศวกรข้อมูล  
(Data Engineer) 

- ออกแบบวิธีการจัดเก็บ และเรียกใช้งานข้อมูล  
- จัดการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ระบุชนิดของข้อมูล วางโครงสร้าง

ของการเข้าและการออกของข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลไหลได้อย่างไม่สะดุด 

นักวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analyst) 

- นำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงธุรกิจ หรือแก้ปัญหาจากสิ่งที่ผิด
แปลกไปจากแนวโน้มเดิม โดยใช้ประสบการณ์ และหลักสถิติ 

- ใช้โมเดลหรือเครื่องมือในการทำรายงาน เพื่อสรุปข้อมูลสำหรับใชใ้น
การตัดสินใจ  

นักวิทยาการข้อมูล  
(Data Scientist)  
 

- นำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และแปลงข้อมูล เพื่อหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

- สร้างแบบจำลอง และดำเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
Machine Learning หรือเขียนโปรแกรม เพื่อทำนายมุมมอง และ
คำตอบใหม่ ๆ 

นักวิเคราะห์ระบบ  
(System Analyst) 

- วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัญหา รวบรวม
ความต้องการของผ ู ้ ใช ้งานระบบ ว ิเคราะห์ระบบงานภายใน
หน่วยงาน  
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บทบาท ความรับผิดชอบ 
นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analyst) 

- ศึกษาและว ิเคราะห์ข ้อม ูลที ่ เก ี ่ยวข ้องกับเทคโนโลยี กลยุทธ์ 
กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ทำความเข้าใจเป้าหมายและปัญหาของหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
ต้องการและหาคำตอบ เพื่อวางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

นักออกแบบจำลองข้อมูล 
(Data Modeler) 

- ออกแบบจำลองข้อมูล เช่น Entity Relationship Diagram และ 
Data Flow Diagram 

- ออกแบบและพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เพื่ออธิบาย
ลักษณะโครงสร้างและการทำงานของข้อมูลให้เห็นภาพได้มากขึ้น 
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 
(Chief Data Officer) 

- นำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อสร้างและส่งมอบเทคโนโลยี 
เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการทำให้ข้อมูลของหน่วยงานมี
คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

- วิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และ
ดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพและการควบคมุอ่ืน 
ๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล 

- นำแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุงข้อมูลและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี ่ยงที ่อาจเกิดจากข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- ส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 
- วิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 
(Business Data Stewards) 

- นิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย 
- นิยามเมทาดาตา 
- ร่างนโยบายข้อมูล มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล 
- ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายข ้อม ูล ตรวจสอบคุณภาพ 

ตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการ
ตรวจสอบ 

บริกรข้อมูลด้านเทคนิค 
(Technical Data 
Stewards) 

- ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูล 
- รักษา และดูแลข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ใน

หน่วยงาน 
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
ข้อมูล  
(Data Quality Stewards) 

- ดำเนินการในเรื่องคุณภาพข้อมูล เช่น กำหนดนโยบายข้อมูลด้าน
คุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล 
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บทบาท ความรับผิดชอบ 
เจ้าของข้อมูล  
(Data Owner) 

- รับผิดชอบดูแล และรักษาคุณภาพของข้อมูล 
- ทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ผู้สร้างข้อมูล  
(Data Creator) 

- บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูก
กำหนดไว้ 

- ทำงานร่วมกับบริกรข้อมูล เพื ่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล (Data User) - นำข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร 
- สนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
- รายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพ 

และความปลอดภัยของข้อมูล 
ผู้ทำลายข้อมูล  
(Data Destroyers) 

- บุคลากรที่ได้รับการกำหนดสิทธิจากเจ้าของข้อมูลให้มีสิทธิในการ
ทำลายข้อมูล 
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ภาคผนวก ข เครื่องมือในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

เครื่องมือสำหรับการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy Template) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อ Template นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy) 
ชื่อผู้อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ชื่อผู้จัดทำ กอง/สำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ หรือ คณะกรรมการ/คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล 
วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งควรใช้ข้อความสั้นกระชับ และอาจรวมประเด็น

เรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่จะได้รับหากดำเนินการสำเร็จตาม
นโยบาย โดยนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลจัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นหลักการและ
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้องค์กรสามารถ
นำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ หรือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data 
Driven Organization) ที่ครอบคลุม การกำหนด/จัดทำชุดข้อมูลและการไหลของ
ข้อมูลที่สอดคล้องตามภารกิจหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างกันของข้อมูลและ
ระหว่างส่วนประกอบข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรมหรือระบบที่ใช้ในการจัดทำคำอธิบาย
ข้อมูลหรือเมทาดาตาตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด และการจำแนกประเภทข้อมูล
และการจัดระดับชั้นข้อมูล ที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตและ 
การบังคับใช้ 

ระบุขอบเขตการบริหารจัดการข้อมูลในระดับย่อยของหน่วยงาน ระบุผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมายในการจัดทำนโยบาย ระบบข้อมูลสารสนเทศ และกลุ่มบุคลากร เช่น 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้รับจ้าง และผู้จัดหาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ที่ทำงานกับข้อมูลหรือที่จัดเก็บข้อมูลในขณะที่ดำเนินการตามภารกิจ
ขององค์กร หน้าที ่ ก ิจกรรมหรือบริการสำหรับหรือในนามขององค์กรหรือ
ผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงเอกสารประกอบเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและประกาศการควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งมาตรฐานเฉพาะที่ออกภายใต้นโยบายนี้ ทั้งนี้อาจระบุ
ความรับผิดหากไม่ดำเนินการตามนโยบาย 

ข้อยกเว้น ระบุข้อยกเว้น (ถ้ามี) 
บทบาทและ 
ความรับผิดชอบ 

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายการ
บริหารจัดการข้อมูล 

คำนิยาม กำหนดคำนิยามที่สำคัญที่ใช้ในนโยบายนี้ เช่น ข้อมูล ชุดข้อมูล บัญชีข้อมูล หมวดหมู่
ของข้อมูล การจัดระดับชั้นข้อมูล เป็นต้น 

นโยบายการบริหาร
จัดการข้อมูล 

ข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ครอบคลุมหัวข้อ
อย่างน้อยได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป การจัดหมวดหมู่และการจัดระดับชั้นข้อมูล 
การบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล และคุณภาพข้อมูล 

ข้อกฎหมายและ
เอกสารอ้างอิง 

ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำนโยบายนี้ 

ประวัติการแก้ไข
เอกสาร 

ควรมีการบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนโยบาย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อมูลเพิ่มเติม ระบุข้อมูลและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำนโยบายนี้ 

อาทิ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

เครื ่องมือสำหรับการจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline 
Template) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อ Template แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline) 
ชื่อผู้อนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ชื่อผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) 
ชื่อผู้จัดทำ กอง/สำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ หรือ คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล 
บทนำ ระบุหลักการและขอบเขตของแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลว่าจัดทำโดยใคร  

มีผลบังคับใช้กับใคร ความรับผิดหากไม่ปฏิบัติตาม และจะต้องครอบคลุมระบบ
บริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบใน
การบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งกำหนดหมวดหมู่และการจัดระดับชั ้นขข้อมูล 
ผู้เกี่ยวข้อง คำนิยามสำคัญ การเผยแพร่และการทบทวน 

แนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการข้อมูล 

ระบุแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 6 
หมวด ได้แก่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล (รวมการจัดเก็บถาวร) การประมวลผล
ข้อมูลและการใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การทำลายข้อมูล และการเชื่อมโยงและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ในแต่ละหมวดจะระบุ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบงาน อ้างอิง 
และข้อปฏิบัติ และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคผนวก ระบุเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล อาทิ การเลือกภารกิจ/
กระบวนงานของหน่วยงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายชื ่อชุดข้อมูลที ่ส ัมพันธ์กับ
กระบวนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) โดยใช้แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) แบบฟอร์มคำอธิบาย
ข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 
และ สสช. กำหนด และแนวทางในการพิจารณาชุดข้อมูลที ่มีคุณค่าสูง โดยใช้
แบบฟอร์ม High Value Datasets Checklist 
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เคร ื ่องมือสำหรับการจัดระดับชั ้นและการแบ่งปันข้อมูลภาคร ัฐ (Government Data 
Classification and Data Sharing Framework)  

หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดระดับชั้น
ข้อมูลสำหรับทุกชุดข้อมูล (Dataset) ที่แลกเปลี่ยนกันได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ลับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่ครอบคลุมเอกสารที่เป็นกระดาษทุกประเภท เพ่ือ
เป็นเครื ่องมือประกอบการใช้ดุลพินิจของผู ้มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดระดับชั ้นข้อมูล ให้สามารถ
กำหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและกำกับดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลที่มีการจัดระดับชั้นข้อมูล 
อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งกำหนดนโยบายการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันใน
การพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มสพร. 8-2565 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปัน
ข้อมูลภาครัฐ 

 
รูปที่ 22: เครื่องมือการจัดหมวดหมู่และระดับชั้นข้อมูล 

เครื่องมือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ( สสช.) 
และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (สวข. ) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) จึงได้จัดทำ แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog : GD Catalog) และขึ้นทะเบียนกับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐกลางที่ได้มาตรฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: มรด. 3-1 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนว
ทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และ มรด. 3-2 : 2565 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล
ว่าด้วยแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
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รูปที่ 23: เครื่องมือการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) 

เคร ื ่องมือการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาคร ัฐ  (Data Governance 
Readiness Assessment) 

การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทำให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดำเนินการแล้ว 
และสิ่งใดบ้างที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความ
พร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 ระดับดังนี ้

- ระดับ 0 : None หมายถึง ไม่มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือมีแต่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็น
ทางการ นั่นคือ มีการดำเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

- ระดับ 1 : Initial หมายถึง ไม่มีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูก
กำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำให้แต่ละโครงการหรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่
แตกต่างกัน และอำนาจในการจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกดำเนินการโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สอดคล้องกัน 

- ระดับ 2 : Managed หมายถึง เริ่มมีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงาน
หรือบริการ และมีการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของ
ข้อมูล  

- ระดับ 3 : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลหรือความมั่นคงปลอดภัย 
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- ระดับ 4 : Advanced หมายถึง กระบวนการถูกกำหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กำหนดส่วนงานกลางในการกำกับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลและความม่ันคงปลอดภัย 

- ระดับ 5 : Optimized หมายถึง มีการดำเนินการสอดคล้องกับระดับ 4 วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา (Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานกับนโยบายข้อมูล 
(Non-Conformation) คุณภาพข้อมูลที ่ต ่ำ และความไม่คุ ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล   
โดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่เก่ียวข้องและวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงา
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ตารางท่ี 17 ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ระดับ โครงสร้างธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

กระบวนการธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

นโยบายข้อมูล 
และการตรวจสอบ 

การประเมินคุณภาพ
ข้อมูลและความม่ันคง
ปลอดภัย 

การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

0 : None ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

1 : Initial มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ 

กระบวนการยังไม่เป็น
มาตรฐาน   

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

2 : Managed มีการกำหนดผู้กำกับดูแล
ในแต่ละส่วนงาน/บริการ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานส่วนงาน/ 
บริการ 

บังคับใช้ในส่วนงาน/ 
บริการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

3 : Standardized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
หรือความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

4 : Advanced มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

5 : Optimized มีส่วนงานกลางในธรรมาภิ
บาลข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย 

มีการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

เครื่องมือการประเมินคุณภาพข้อมูลนี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการตรวจสอบและ
ควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์
และตัดสินใจในเชิงนโยบายและการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณค่าในการให้บริการภาครัฐ และต่อยอดการพัฒนาของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ได ้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย  

1) แบบตรวจประเมินคุณภาพ (DQA Checklist) เพื่อตรวจสอบกระบวนการเตรียมข้อมูลที่มี
คุณภาพ สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูล  

2) แบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง (DQA Self-Assessment) เพื ่อวัดผลลัพธ์ข้อมูล 
(Data Output) ตามมิติคุณภาพข้อมูล สำหรับ เจ้าของข้อมูล (Data Owner)  

3) แบบตรวจประเมินการควบคุมและติดตามคุณภาพข้อมูล (DQC Checklist) ตามกระบวนการ
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับ  ผู ้ประเมินคุณภาพข้อมูล / เจ้าของข้อมูล (Data Owner)  
โดยใช้สำหรับประเมินคุณภาพข้อมูลในประเภทข้อมูลระเบียน (Record) และ/หรือ Tabular Format Data 
ที่อยู่ใน Database ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและหน่วยงานภาครัฐมีการใช้งานเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 

คำแนะนำในการใช้งาน 

1) ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูลควรต้องทำความเข้าใจข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินการประเมินคุณภาพ
ข้อมูล และดำเนินการ กรอกรายละเอียดในรายงานคุณภาพ จากนั้นดำเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพข้อมูลตามรายการในแต่ละมิติของตัวชี้วัดใน DQA Checklist โดยสามารถนำผลจาก
ประเมิน DQA Self-Assessment มาประกอบการตรวจประเมิน และใช้เป็นหลักฐานประกอบใน 
DQC Checklist 

2) เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ควรพิจารณาข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน และทำความเข้าใจ 
DQA Self-Assessment ในส่วนที่ 1 เกณฑ์และคำอธิบาย จากนั้นทำการประเมินคุณภาพข้อมูล
ในส่วนที่ 2 โดยกรอกค่าคะแนนในแต่ละมิติของตัวชี้วัด (Indicators) จากนั้นให้นำค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินไปกรอกใน Sheet การแสดงผล ระบบจะประมวลผลตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ข้อมูลในแต่ละมิติ และจะแสดงผลในรูปแบบ Radar Graph ทั้งนี้ กรุณานำส่งผลการประเมินให้ผู้
ประเมินคุณภาพข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพข้อมูล  

3) ผู้ประเมินคุณภาพข้อมูล / เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทำความเข้าใจคำชี้แจงและกรอก DQC 
Checklist ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าของข้อมูลกรุณาส่งกลับให้  
ผู้ประเมินผลภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหาร
รับทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานต่อไป 
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ภาคผนวก ค แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลจากต่างประเทศ คงไว้ 

ในส่วนนี้อธิบายแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานต่างประเทศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวคิดของ Data Governance Institute (DGI) 

DGI (Thomas, 2009) เป็นหน่วยงานที่ให้แนวทางและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย
หน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง  DGI เสนอธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ   
ซึ่งมี 10 องค์ประกอบ และถูกจัดกลุ่มเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

1) กฎเกณฑ ์(Rules of Engagement) 
- องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์และภารกิจ (Vision and Mission)  
- องค์ประกอบที่ 2 เป้าหมาย การวัดธรรมาภิบาล/การวัดความสำเร็จ และยุทธศาสตร์การ

จัดหาเงินทุน  (Goals, Governance Metrics / Success Measures, Funding Strategies) 
- องค์ประกอบที่ 3 นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ (Data Definitions and Rules) 
- องค์ประกอบที่ 4 สิทธิในการตัดสินใจ (Decision Rights) 
- องค์ประกอบที ่ 5 ความสามารถในการตรวจสอบได้และการรับผิดชอบในผลของการ

ดำเนินการ (Accountabilities) 
- องค์ประกอบที่ 6 การควบคุมความเสี่ยง (Control) 

2) โครงสร้างธรรมาภิบาลและบุคลากร (People and Organizational Bodies) 
- องค์ประกอบที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholders) คือ บุคลากรของหน่วยงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น บุคคลที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล ใช้ข้อมูล และกำหนดกฎเกณฑ์
และความต้องการที ่เกี ่ยวข้องกับข้อมูล ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียระดับบริหาร (Executive 
Stakeholders) จะถูกกำหนดให้เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Board) เพื่อทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กำหนดนโยบายข้อมูล 
และแก้ไขปัญหา 

- องค์ประกอบที่ 8 สำนักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office) คือ กลุ่มคนที่
ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ เช่น สนับสนุนการสื่อสารระหว่างบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

- องค์ประกอบที่ 9 บริกรข้อมูล (Data Stewards) คือ บุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริกร
ข้อมูล (Data Stewardship Council) ทำหน้าที่ร่างนโยบายข้อมูล ระบุมาตรฐานที่จะใช้ 
และอาจให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  

3) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (The Process of Governing Data) 
- องค์ประกอบที่ 10 กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย กำหนดเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ เตรียมแผนงาน วางแผนงานและงบประมาณ ออกแบบแผนดำเนินการ 
ประกาศใช้แผนดำเนินการ ธรรมาภิบาลข้อมูล และติดตามการดำเนินงาน /วัดผลการ
ดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
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แนวคิดของ Data Management Association International (DAMA International) 

DAMA International (Henderson et al., 2017) เป็นองค์กรอิสระที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การบริหารจัดการข้อมูล โดยมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ
ข้อมูล วัตถุประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าข้อมูลต่าง ๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างดีที ่สุด รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ซึ่งธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มุ่งเน้นการลดความ
เสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล รักษาความเป็นส่วนบุคคล หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สำหรับเป้าหมายของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อทำให้หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลในลักษณะของทรัพย์สินได้ โดยนำเสนอหลักการ นโยบาย กระบวนการ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลทุกระดับ DAMA International ได้
กล่าวถึง โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ดังนี้ 

1) โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย 
- คณะกรรมการข ับเคล ื ่อนธรรมาภ ิบาลข ้อม ูลภาคร ัฐ (Data Governance Steering 

Committee) เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาล สนับสนุน และระดมทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่
คณะกรรมการจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมาดำเนินงานร่วมกัน   

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) เป็นกลุ่มบุคคลที่ริเริ่ม 
และยกระดับการบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการ
จะเป็นผู้บริหารจากฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไป
ถึงระดับหัวหน้างาน ทำหน้าที่จัดทำและตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

- สำนักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office) มีหน้าที่ในการนิยามข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูลในภาพรวมของทั ้งหน่วยงาน โดยประสานงานกับบริกรข้อมูล (Data 
Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) และเจ้าของข้อมูล (Data 
Owner) 

- ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) กลุ่มบุคคลที่มุ ่งเน้นการดำเนินงาน และกำหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูลอย่างน้อยหนึ่ง
องค์ประกอบ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยบริกรข้อมูล (Data Stewards) บริกร
ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 

- คณะกรรมการธรรมาภ ิบาลข ้ อม ูลภาย ในหน ่ วยงาน (Local Data Governance 
Committee) ในหน่วยงานขนาดใหญ่อาจมีส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
โดยเฉพาะที่อยู่ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  

2) กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้  
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- การวางแผนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยการกำหนดเป้าหมาย หลักการ นโยบาย กลยุทธ์ 
และประเด็นปัญหาในธรรมาภิบาล มีการประเมินความพร้อมของหน่วยงาน เตรียมการสำหรับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด  

- ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น การกำหนด
มาตรฐานข้อมูล  

- ดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 

ภาคผนวก ง กรณีศึกษาธรรมาภิบาลข้อมูลจากต่างประเทศ  
ในส่วนนี ้กล่าวถึงกรณีศึกษาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานต่างประเทศ ซึ ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ 
การใช้ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐบางส่วนมีการกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานเอง  เช่น 
Workplace Gender Equality Agency แ ล ะ  Australian Institute of Health and Welfare ซ ึ ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) หน่วยงานกลางในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
ประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั ้ง Data Governance Australia (DGA) เพื ่อธรรมาภิบาล

ข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยไม่ผิดข้อกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การดำเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้ข้อมูลเป็นไปได้
ด้วยดี  DGA ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูล
จากหลากหลายองค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน  

เป้าหมายของ DGA คือการสร้างมาตรฐานในกระบวนการเก็บ การใช้ และการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งหน่วยงานที่เป็นสมาชิกจะได้รับการ
อบรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดในธรรมาภิบาล การ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลโดยไม่ขัดกับข้อกำหนด กฎหมาย หรือนโยบายที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลาง
ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับแนวโน้ม
ธรรมาภิบาลข้อมูลจากต่างประเทศอีกด้วย โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมี 7 ข้อ ดังนี้ 

- การสนับสนุนจากรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เป็นสมาชิกจะได้รับการดูแลในเรื่องที่สำคัญ 
เกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ ความเป็นส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากจู่โจมทางอินเทอร์เน็ต การ
ควบคุมและดูแลข้อมูล การใช้ และความเสี่ยงในการใช้งานข้อมูล  

- มาตรฐานและคู่มือการใช้งาน มีการจัดทำคู่มือและมาตรฐานให้ศึกษาเพื่อทำให้สมาชิก
สามารถดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
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- เครื ่องหมายความไว้วางใจของ DGA โดยสมาชิกจะได้ร ับการดูแลจนกระทั ่งได้ตาม
มาตรฐานของ DGA ซึ่งการมีมาตรฐาน DGA จะทำให้สมาชิกเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ 
ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเดียวกันเป็นไปได้ด้วยดี 

- มาตรฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลภาคร ัฐ มาตรฐานของ DGA เป ็นที ่ยอมร ับจาก
มหาวิทยาลัยในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

- หลักสูตร มีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ที ่จะช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจใน  
ธรรมาภิบาลรวมถึงหลักปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

- กิจกรรม มีกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้กับสมาชิก
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

- งานวิจัยและบทความ สมาชิกสามารถอ่านบทความและงานวิจัยที่วิเคราะห์ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของโลกด้วย 

อย่างไรก็ตามพันธกิจของหน่วยงานกลางเน้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหลัก แต่ไม่ได้เน้น
ในเรื่องของโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ชัดเจน ทั้งนี้โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะ
ขึ ้นอยู ่กับแต่ละหน่วยงาน ซึ ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ  Workplace 
Gender Equality Agency และ Australian Institute of Health and Welfare 

2) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน Workplace Gender Equality Agency (WGEA) 

WGEA มีหน้าที่ในการส่งเสริมและปรับปรุงความเสมอภาคกันทางเพศในสถานที่ทำงานใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ดำเนินงานเรื่องความเสมอภาคกันทางเพศในสถานที่ทำงาน โดยการร่วมมือ
กับนายจ้างเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือนายจ้างเรื่องความเสมอภาคทางเพศ เป้าหมายในการ
สร้างกรอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานนี้ คือ การให้หน่วยงานมีนโยบายและขั้นตอนการจัดการข้อมูล
ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน โดยมีธรรมาภิบาลเพื่อควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลตลอดทั้งระบบบริหารและ
กระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตข้อมูล ได้แก่ การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การเปิดเผย ทั้งนี้แนวคิดของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานได้ร่างแบบศึกษามาจากกรอบ
ธรรมาภิบาลของ DGI  และกรอบการบริหารจัดการข้อมูลของ DAMA International กรอบธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 

- บุคลากร มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ประกอบด้วย ของบริกรข้อมูล 
(Data Stewards) และบริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) รวมไปถึง
บุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

- ธรรมาภิบาลและการปกครอง มีสาระสำคัญคือกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ
หน่วยงานตลอดจนขอบเขตการทำงาน นอกจากนี้ยังได้กำหนดกิจกรรมการจัดการและการ
สนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงานด้วย 

- ระบบการดำเนินการ ประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอนความปลอดภัย อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน และเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่สนั บสนุนการจัดการข้อมูลที ่มี
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ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
โดยมีกลุ่มบุคลากรจำนวนหนึ่งทำหน้าที่สร้างมาตรฐาน และดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของข้อมูล นอกจากนี้ บุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีการวัดมาตรฐานของข้อมูลในปีที่ผ่านมา และต้อง
มีการตรวจสอบการดำเนินการข้อมูลของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอีกด้วย 

3) ธรรมาภ ิบาลข ้อม ูลภาคร ัฐของหน ่วยงาน  Australian Institute of Health and Welfare 
(AIHW) 

AIHW เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของออสเตรเลีย 
นอกจากนี ้ยังสนับสนุนการพัฒนานโยบาย โครงการด้านสุขภาพและสวัสดิการของประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ภาพรวมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ AIHW ได้แก่ 
- คำอธิบายของแนวคิดหลักในการจัดการข้อมูล 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของ AIHW 
- โครงสร้างและบทบาทของการจัดการข้อมูล 
- ภาพรวมของนโยบายขั้นตอนและหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อมูล AIHW 
- ระบบและเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล 
- แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

- แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล ธรรมาภิบาลและจัดการ
ข้อมูล การลงทะเบียนข้อมูล มาตรฐานเมทาดาตา คู่มือเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการดำเนินการ และเครื่องมือที่จะใช้ในการทำงาน 

- ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ AIHW มีรายละเอียด ดังนี้ 
- กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีการระบุถึงกฎหมาย

ภายนอกหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ 
AIHW นอกจากนี้ยังระบุถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน  

- โครงสร้างและบทบาทของ AIHW ในการจัดการข้อมูล มีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน
ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ บอร์ดบริหาร ไปจนถึงบุคลากรที่ทำงานกับข้อมูลโดยตรง 
รวมไปถึงผู้ตรวจสอบข้อมูล  

- นโยบายข้อมูลและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระบุถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล
ภายใน AIHW นอกจากนี้ยังได้ระบุถึง Data Linkage ซึ่งระบุถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ว่าต้องมีมาตรฐานตามที่หน่วยงานกลางกำหนด  

- ระบบ AIHW และเครื ่องมือเพื ่อสนับสนุน ระบุถึงมาตรฐานและเครื ่องมือใน 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

โดยสรุปแล้ว ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนสำคัญให้เป็นประเทศที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 ของ Global E-Government Index ทั้งนี้หลายหน่วยงานในประเทศออสเตรเลียมีการเปิดเผย
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ของประเทศไทย 
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กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ 

ในการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับระบบการให้บริการบำเหน็จบำนาญแห่งชาติของประเทศเกาหลี
ใ ต้  ( National Pension Service of South Korea)  (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017) ไ ด ้ ก ำ ห น ด 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) วัตถปุระสงค ์(Objective) 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่มีความต้องการเพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจะ

ช่วยให้บริการของข้อมูลขนาดใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

2) ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection) ได้แก่ นิยามระดับของ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดอุปกรณ์สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- ระดับคุณภาพข้อมูล (Data Quality Level) ได้แก่ ความพร้อมใช้ของผลการวิเคราะห์ที่

ได้รับจากข้อมูลขนาดใหญ่ ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือสิ่งที่ต้องการทำนาย และความสามารถในการผลักดัน
ผลการวิเคราะห์ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์จริง 

- การเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดชอบ (Data Disclosure and Responsibility) ได้แก่ การ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล และการกำหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล 

3) ส่วนประกอบ (Component) 
- โครงสร้างของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Organization) บุคคลที ่อยู ่ภายใน

โครงสร้างนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล 

- การจัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติ (Standardization and Guideline) เช่น แนวปฏิบัตใิน
การกำหนดโครงสร้างข้อมูลและวิธีการประมวลผลข้อมูล 

- นโยบายข้อมูลและกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล (Policy and Process) เช่น การควบคุมดูแล
และการวัดประสิทธิภาพจากการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล 

4) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)  
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการทรัพยากรด้าน

การคำนวณ (ซีพียู แรม) และอุปกรณ์แบบใหม่ ในการลงทุนด้านทรัพยากรและอุปกรณ์ต้องมี
ความเหมาะสมกับระดับการบริการและการบำรุงรักษาที่ได้รับ นอกจากนี้ต้องมีการควบคุมและ
ตรวจความสอดคล้องกันระหว่างการดำเนินการ (ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์) กับนโยบายข้อมูลที่กำหนดไว้ 

กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีประเทศและหน่วยงานที่ดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลดังนี้ 
1) Scottish Government’s Data Linkage มีการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเพ่ือประโยชน์ในการบริการสาธารณะในด้าน  
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 



    มรด. X : 2566 

 - 99 - 

- การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
- การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณชน 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่ ๆ (Data Innovation) 

2) British Academy เน้นธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล เพ่ือ 
- การบริหารจัดการข้อมูล  
- การจัดการเก่ียวกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 
- การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง 
- การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

จากผลการศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาจากต่างประเทศสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล รักษาความเป็นส่วนบุคคล หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลได้  
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