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บทสรุปผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ให้กับทุกภาคส่วน เนื่องจากข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สําคัญในการดําเนินงานของหน่วยงาน และจําเป็นต้องให้

หน่วยงานมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  โดยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับธรรมภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และเพ่ือให้เป็นไปตามหัวข้อการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) หัวข้อ การกํากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล

ขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Managment) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) พบว่า     

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถือเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) กล่าวคือ ธรรมาภิ

บาลข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงาน

ได้ดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีได้กําหนดไว้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความม่ันคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

และสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดําเนินงาน 

เพ่ือให้การได้มาและการนําไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง 

ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง 

องค์การจัดการน ําเสีย ได้จัดทํากรอบการดําเนินงาน ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for 

Government) เพ่ือกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดย

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกับ

ข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการ

วัดการดําเนินการและความสําเร็จของธรรมาภิบาล กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลจะมีหน้าที่ใน 

การกําหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาล เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ  

การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล ตั งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ จนถึง      

การทําลาย โดยกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละ

หน่วยงาน การวัดผลการดําเนินการช่วยให้เห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อ 

ความสําเร็จของการดําเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล 
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บทท่ี ๑ บทน า (INTRODUCTION) 

๑.๑ ความเป็นมา 

ข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สําคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ

หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันนั นยังมีอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั งในด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูล    

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และด้านคุณภาพของข้อมูล  

สาเหตุของปัญหานั นมาจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลทั งระบบบริหารและ 

กระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของข้อมูล (สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล นําไปใช้ เปิดเผย และทําลาย) ขาด

การบูรณาการข้อมูล อุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุมประเภทของข้อมูล   

นั่นคือ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) กึง่โครงสร้าง (เช่น Extensible Markup Language - XML) ไม่มี

โครงสร้าง (เช่น เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว) 

ดังนั นเพื่อให้การนําข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยธรรมาภิ

บาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ที่เอื อให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถบริหารจัดการ

ข้อมูลของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ในทุกขั นตอนอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

การจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อให้องค์การจัดการน ําเสีย สามารถนําไปผลักดันและดําเนินการใน      

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ คุณภาพ 

ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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บทที่ ๒ แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FOR GOVERNMENT CONCEPT) 

๒.๑ นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government Definition) 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) หมายถึง “การกําหนดสิทธิ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั นตอน เพ่ือให้การได้มาและการนําไปใช้

ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ทั งนี  องค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดี ประกอบไป

ด้วย 

๑) มีความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคล โดยมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
และความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นกับข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

๒) มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลหรือวงจรชีวิตของ 
ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การประเมินธุรกิจ การกําหนดประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของ ชุดข้อมูล มีการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั งการเก็บข้อมูลและการทําลายข้อมูล 

๓) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยกําหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูล สําหรับธรรมาภิบาล
ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล  

๔) มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยกําหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล 
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูล 
หรือฐานข้อมูลบางแหล่งอาจจะมีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน  

๕) ข้อมูลมีเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร 
สามารถนําไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจํากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตาที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

๖) ข้อมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุน 
ให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ดังนั น สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายถึง การกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มี

ส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั นตอน เพ่ือให้การได้มาและการนําข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไป 

ใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการ 

ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารงานภาครัฐและการ

บริการสาธารณะ 
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๒.๒ ข้อมูล (Data) 

ข้อมูล คือ “ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพื นฐานสําหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการคํานวณ  ข้อมูล

จัดเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ สถานที่ รวมถึงบุคลากร 

ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืน ดังนั นหน่วยงานจึง 

จําเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล เช่น การรักษาความลับของข้อมูล 

(Confidentiality) การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้ (Loss of Availability) การ 

รักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) การทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Timeliness)  

๒.๒.๑ ประเภทข้อมูล (Types of Data) 

ข้อมูลถูกจัดแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี  

 

รูปที่ ๑ ประเภทข้อมูล 

 

๑) ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ โดย 

นิยามความหมายและคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ข้อมูล โครงสร้างมีชั นเดียวทําให้ง่ายต่อการค้นหา 

เช่น ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล Comma-Separated Values - CSV  

๒) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ แต่ โครงสร้าง

เป็นแบบลําดับขั น (Hierarchy) เช่น Extensible Markup Language – XML, JavaScript Object Notation - 

JSON  
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๓) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ มักจะอยู่ใน

รูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ 

 

๒.๓ 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)”  

การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องตระหนักว่าข้อมูลที่มี 

อยู่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า และจากการเกิดขึ นของข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดย 

อัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ นจากการป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพ่ือให้ 

หน่วยงานสามารถนําข้อมูลเหล่านี ไปประมวลผลหรือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยํา จึงต้องได้รับการบริหาร 

จัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เช่น 

๑) เพ่ือการจัดเก็บ นํามาใช้งาน และประมวลผลข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ  

๒) เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยใช้กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและความ 

ปลอดภัยของข้อมูล  

๓) เพ่ือจัดหมวดหมู่ และกําหนดมาตรฐานของข้อมูล โดยใช้การจําแนกข้อมูล  

๔) เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลกลับมาใช้ได้ในภายหลัง โดยกําหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕) เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ  

๖) เพ่ือการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดจาก

ภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตดังนี  
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รูปที่ ๒ ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูลและองค์ประกอบในการบริหาร

จัดการข้อมูล 

๒.๓.๑ ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) 

ระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูลคือ “ลําดับขั นตอนของข้อมูล ตั งแต่

เริ่มสร้างข้อมูลไปจนถึงการทําลายข้อมูล” ประกอบด้วย ๕ ขั นตอน ดังนี  

๑) กระบวนการสร้างข้อมูล (Create) เป็นการสร้างข้อมูลขึ นมาใหม่ โดยวิธีการบันทึกเข้าไปด้วยบุคคล 

หรือบันทึกอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) รวมถึงการ 

ซื อข้อมูล หรือการรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เพ่ือนํามาจัดเก็บในภายหลัง  
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๒) กระบวนการจัดเกบ็ข้อมูล (Store) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการสร้าง หรือข้อมูลที่ได้ 

จากการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้มีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สูญหายหรือถูกทําลาย และให้ผู้ใช้งาน

สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล (File) หรือระบบ

การจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)  

๓) กระบวนการใช้ข้อมูล (Use) เป็นการนําข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล เช่น การถ่ายโอนข้อมูล       

การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํารายงาน เพื่อนําข้อมูลเหล่านั นมาใช้งานให้เกิด

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการสํารอง (Backup) ข้อมูล โดยการคัดลอกข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ

ทําสําเนา เช่น ใช้โปรแกรมในการสํารองข้อมูล เป็นการหลีกเลี่ยงความ เสียหายที่จะเกิดขึ นหากข้อมูลเกิดการ

เสียหายหรือสูญหาย ซึ่งสามารถนําข้อมูลที่สํารองไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ทันที โดยการกู้คืน

(Restore) 

๔) กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล (Publish) เป็นการแชร์ข้อมูล (Sharing) การกระจายข้อมูล 
(Dissemination) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
(Exchange) และการกําหนดเงื่อนไขในการนําข้อมูลไปใช้ (Condition)  

๕) กระบวนการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) เป็นการคัดลอกเอาข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้งาน 
หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อทําสําเนาสําหรับการเก็บรักษา โดยที่ข้อมูลนั นไม่มีการลบ ปรับปรุง หรือ 
แก้ไขอีก และสามารถนํากลับไปใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ  

๖) กระบวนการทําลายข้อมูล (Destroy) เป็นการทําลายข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นการทําลายข้อมูลที่มี     
การจัดเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานหรือเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด  
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๒.๓.๒  สถาปัตยกรรมข้อมูล  (Data Architecture) ของ องค์การจัดการน  าเสีย 
ข้อมูล ข้อมูลย่อย รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
บาํ

บัด
น ํา

เสี
ย 

 

ข้อมูลระบบบําบัดน ําเสีย
  
 

สํานักงานสาขา  ภาค สถานที่ตั งระบบบําบัดน ําเสีย  ประเภทระบบ
บําบัด สภาพระบบบําบัดน าํเสีย  พิกัด  ที่อยู่ เบอร์โทร กปง.๑/กปง.๒ 

ข้อมูลคุณภาพน ํา ปริมาณน ํา
เสีย  
 

ปริมาณน ําเข้ารายวัน (ลบ.ม.) 
คุณภาพน ําเข้า/ออก ระบบบาํบัด 
BOD/COD/SS/pH/Temp/oil/ 
Nitrogen/phosphorus 
เง่ือนไข การวัดค่าเกณฑ์คุณภาพน าํ 

กปง.๑/กปง.๒ 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินระบบ ค่าไฟ ค่าน ํา ค่าสารเคมี   กปง.๑/กปง.๒ 
ข้อมูลการบาํบรุงรักษา
เครื่องจักร  

ชื่ออุปกรณ์  ราคา   ปีที่จัดซื อ การซ้อมบํารุง  ราคาซ่อม 
กปง.๑/กปง.๒ 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
เก

็บ
ค่า

บร
ิกา

ร
บํา

บัด
น ํา

เสี
ย 

 

ข้อมูลลูกค้า/ผู้ใช้บริกาบาํบัดน ํา
เสียของ อปท   

ชื่อ นามสกุล ที่อยู ่   
ฝบจ./กจร. 

ข้อมูลผู้ใช้น ําประปาในพื นที ่ ชื่อ ที่อยู ่ปริมาณการใช้น ํา  ค่าน ํา ฝบจ./กวพ. 

กา
รต

ิดต
ั งอ

ุปก
รณ์

พล
ังง

าน
ทด

แท
นใ

น
ระ

บบ
บํา

บัด
น าํ

เสี
ย 

แล
ะก

าร
ใช

้ปร
ะโ

ยช
น์

จา
กน

 ําท
ีบ่ํา

บัด
แล

ว้ 
 

ข้อมูลระบบบําบัดน ําเสีย
  
 

สํานักงานสาขา  ภาค สถานที่ตั งระบบบําบัดน ําเสีย สภาพระบบบาํบัด
น ําเสีย  พิกัด  ที่อยู ่เบอร์โทร ค่าไฟ  ค่าน ํา  ปริมาณการบาํบัดน ําเสีย 

กปง.๑/กปง.๒ 

จัด
ทํา

แผ
นก

าร
ดํา

เน
ินง

าน
กา

รฟ
ื้นฟ

 ู
 ข้อมูลลุ่มน ําและแหล่งน ํา

  
คุณภาพน ํา ลุ่มน าํและแหล่งน ํา หน่วยงาน

ภายนอก (คพ.) 
ข้อมูลแหล่งกําเนิดน ําเสีย 
  

แหล่งน ําเสียจากเส้นแนวท่อรวบรวมน าํเสีย สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 

ข้อมูลแหล่งที่ใช้น ําและมกีาร
บําบัดน ําเสีย  

ข้อมูลสถานประกอบการ เช่น โรงแรม โรงงาน  ต่างๆ 
เทศบาล 

ข้อมูลชั นผังเมืองกับเส้นทาง
ถนน 

ตําแหน่งพิกัด ชือ่ถนน เส้นทาง 
เทศบาล 

ขอบเขตการปกครองและ
จํานวนประชากรแต่ละจังหวัด
  

ประชากรในพื นที่  จํานวนครัวเรือน 
เทศบาล 

ข้อมูลขอบเขตภูมปิระเทศ
โดยรอบของสถานที่ตั งระบบ
บําบัดน ําเสีย  

ข้อมูลภูมิประเทศ 
GoogleMap 

กา
รส

ร้า
ง (

Br
an

d 
Aw

ar
en

es
s) 

 

ข้อมูลทั่วไปองค์การจัดการน ํา
เสีย 

ความเป็นมา  ภารกิจ  บริการ  ที่ตั ง  สาขา   

กปส. 
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ข้อมูล ข้อมูลย่อย รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
บร

ิหา
รแ

ละ
พัฒ

นา
บุค

ลา
กร

 
 

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร ชื่อส่วนงาน ชื่อสว่นงานระดับเหนือกวา่ 

กทบ. 

ข้อมูลโครงสร้างตําแหน่ง   ชื่อตําแหน่ง ชื่อตาํ แหน่งระดับเหนือกวา่ 
ข้อมูลทั่วไปพนักงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ อีเมลความสามารถ 
ข้อมูลเงินเดือน   เงินเดือน เกณฑ์การจ่ายเงินเดือน 
ข้อมูลการลา   วันที่ลา เวลาที่ลา ประเภทการลา 
ข้อมูลกองทุนสํารองเลี ยงชีพ   ประเภทกองทุน อัตราสะสมของลูกจา้ง อัตราสะสมของนายจา้ง 
ข้อมูลเวลาทํางาน   เวลาเข้างาน เวลาออกจากงาน 
ข้อมูลสวัสดิการ   ชื่อสวัสดิการ เกณฑ์การได้รับสิทธิ์ 
การฝึกอบรม ข้อมูลฝึกอบรม ประจําปี   ชื่อพนกังาน  แผนการฝึกอบรม หลกัสูตรที่

เข้ารับการอบรม ผลการฝึกอบรม 
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ข้อมูลการควบคุมดูแลรักษา
พัสด ุ

รหัสครุภัณฑ์ ประเภท/หมวดหมู ่รายการ สถานะ วันทีจ่ําหนา่ย อายุการ
ใช้งาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ใช้งานปัจจุบัน จาํหนา่ย 

กพบ. 

ข้อมูล TOR   เร่ือง ความเป็นมา วัตุประสงค์ ขอบเขต วงเงิน กกม. 
ข้อมูลคณะกรรมการร่าง TOR   ชื่อ นามสกุล ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท ์ กกม. 
ข้อมูลใบสั่งซื อ/จ้าง PO    ชื่อ นามสกุล ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท์ เร่ืองการขอจัดซื อจัดจ้าง รหัส

งบประมาณ 
กพบ. 

สัญญาจัดซื อจัดจ้าง   ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้รับจา้ง กําหนดการ
ส่งมอบ 

กพบ. 

บร
ิหา

รก
าร

เงิน
แล

ะบ
ัญช

 ี
 

ข้อมูลบัญชี การเงิน 
 -  

แฟ้มข้อมูลงวดบัญช ี
แฟ้มข้อมูลประเภทสมุดรายวัน 
แฟ้มข้อมูลแผนก 
บันทึกข้อมูลเลขที่สัญญาลกูหนี  
บันทึกข้อมูลเจ้าหนี -ลูกหนี  
บันทึกข้อมูลเลขที่สัญญาว่าจา้ง 
บันทึกข้อมูลพื นที่รายงานรายละเอียดบญัชีแยกประเภท 

ฝบง. 
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน/ รายไตรมาส 

การเบิกจา่ยงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 
ลงนามในสัญญา แผนงาน  ผลงาน 
แผนการเบิกจา่ย  ผลการเบิกจ่าย 

กนผ. 
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ข้อมูล ทะเบียนรายการ
ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเภทอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขครุภณฑ์หมายเลขอา้งอิงของ
ฮาร์ดแวร์ (serial number) และหมายเลขอ้างอิงของซอฟต์แวร์ 
(Software license)  สถานที่ตั ง  รายละเอียดทางเทคนิค 
(specification)วันที่เริ่มติดตั ง  รายละเอียดผู้ให้บริการหรือผู้บํารุงรักษา 

กสป./กพบ. 
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ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน  
 

รายงานผลการดําเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนหรือเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ลําดับ วัน/เดือน/ป ีเร่ืองร้องเรียน  กปส. 



๑๓ 

 

ข้อมูล ข้อมูลย่อย รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
งา

นธ
รร

มา
ภิบ

าล
 แ

ละ
 

CS
R  

ข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์  
 

วันที่รายงาน  ชื่อ-สกุล  
สายงาน ฝ่าย กอง  
หน้าที่ที่ได้รับ เลขที่คําสั่ง อจน.  
ลงวันที่คําสั่ง สถานะ  
รายละเอียดในกรณีมีความขัดแย ้

กธพ. 
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ข้อมูลความเส่ียง  
ข้อมูลควบคุมภายใน  
 

แผนบริหารความเส่ียง/รายงานผลการบริหารความเส่ียง การวิเคราะห ์
ปัจจัยเส่ียง การประชุมคณะอนกุรรมการ/คณะกรรมการ / วิเคราะห์การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  การติดตามผลการควบคุมภายในการ
จัดทํา CSA ขององค์กรและของแต่ละส่วนงานภายใน อจน. คู่มือและ
กระบวนงานของแต่ละส่วนงาน การสอบทานคู่มือ 

กบค. 
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ข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง สเปคการก่อสร้าง 

กมว. 
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ข้อมูล MOU และ MOA
  
 

ลําดับ ชื่อเทศบาล วันที่ลงนาม MOU MOA  ประเภท (MOA) 
ปีงบประมาณ รายละเอียด กพค. 
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ข้อมูลกฎหมาย/งานสัญญา
  
 

เลขที่สัญญา ลงวันที่ ชื่อสัญญา  
คู่สัญญา วันเร่ิมต้น   วันสิ นสุด  
จํานวนเงิน/บาท  คืนหลักประกันสัญญา 

กกม. 
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ข้อมูลตรวจสอบภายใน ชื่อคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีที่จัดทํา ปีที่ทบทวน  
ชื่อกฎบัตรกฎบัตรสํานกัตรวจสอบภายใน /กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ วันที่ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจําป ีแผนงาน/
กิจกรรม แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาวประจําป ีผลการ
ดําเนินงาน ไฟล์แนบ 

สตน. 
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ข้อมูลการประเมินผล 
ข้อมูลตัวชี วัด 
ข้อมูลคะแนนผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน 

รายงานบันทึกขอ้ตกลง รายงานบันทึกขอ้ตกลง ลําดับ  ป ีพ.ศ. การ
ดําเนินงานตามนโยบาย  ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
การบริหารจัดการองค์กร  คะแนนที่ได้ 
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ(Board) 
การบริหารความเส่ียง(Risk) 
การควบคุมภายใน(IC) 
การตรวจสอบภายใน(IA) 
การบริหารจัดการสารสนเทศ(IS) 
การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) 

กสป. 



๑๔ 

 

 ๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลกับการบริหารจัดการข้อมูล 

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็น ส่วนที่สําคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data 

Management) โดยเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง ควบคุม และ ทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้การ

บริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตาม นโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้กําหนดไว้ 

อันดับแรกของการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูล คือ ธรรมาภิบาลข้อมูล เพราะเป็นเรื่องของการ

กําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ว่าธรรมาภิบาลข้อมูล ความ

รับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินข้อมูลนั น เป็นไปอย่างมีระเบียบ ถูกต้อง และมี

ความยั่งยืน โดยหากมธีรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี จะส่งผลให้ข้อมูล มีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ สามารถเปิดเผย 

เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับความคุ้มทุนต่อการดําเนินงาน 

 

 



 
 

บทที่ ๓ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK FOR GOVERNMENT) 

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ผนวกเข้าด้วยกัน ทั งในด้านของ นิยาม

และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล บุคคล และกระบวนการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี มีความสําคัญที่ ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน ตามท่ีกําหนด

ไว้ โดยสรุปรายละเอียดดังรูปที่ ๓ 

 

รูปที่ ๓ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน  

จากรูปที่ ๓ แสดงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย นิยามและ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 

Structure) และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) โดยบุคคลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะถูกแต่งตั งโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพ่ือทําหน้าที่

กําหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามความหมายและขอบเขต

ของข้อมูล กําหนดกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล และดําเนินการตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบาย

ข้อมูล ดังนี  



๑๖ 

 

๓.๑ โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure)  

๓.๑.๑ โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure) 

การกําหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือแสดงลําดับขั นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับ     
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลําดับขั น ทั งนี จํานวนบุคลากรและความลึกของ 
ลําดับขั นให้พิจารณาตามความเหมาะสม องค์การจัดการน ําเสียจัดตั งส่วนงาน ธรรมาภิบาลข้อมูลในรูปแบบที่มี
ส่วนงานรับผิดชอบชัดเจนซึ่งกําหนดหน้าที่ให้กับส่วนงาน โดยมีหน้าที่คล้ายกับโครงสร้าง  

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย  

(๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)  

(๒) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ  

(๓) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงสุด

ของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) 

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ทั งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมไปถึง หัวหน้าทีมบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอํานาจ

สูงสุดในธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทําหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหาร

จัดการ ภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ทั งนี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงอาจจะทําหน้าที่แทน 

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง  

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) มีหน้าที่นําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือ

สร้างและส่งมอบเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการทําให้ข้อมูลของหน่วยงาน มีคุณค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน เพ่ือขยายผลต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้หน่วยงาน  ใช้ข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังต้องวิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่นๆ เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์และ

ดําเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพและการควบคุมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของ

หน่วยงาน และนําแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากข้อมูลของหน่วยงาน โดยรองผู้อํานวยการวิชาการและแผน ขององค์การจัดการน ําเสีย เป็น CIO ผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สามารถทําหน้าที่ของผู้บริหารข้อมูลระดับสูง  



๑๗ 

 

ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสูงสุด

ในการทําให้หน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการทํางานทั งด้านการบริหารจัดการดูแล และด้าน

ข้อมูล ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

ดังนั นการมี ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ดี สามารถลดความหวาดระแวงในการทํางาน

ระหว่างส่วนงานต่างๆ ทําให้เพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนั นหน้าที่หลักของผู้บริหารด้านการรักษาความ

ปลอดภัยระดับสูง คือการปรับปรุงความมั่นคงทางกายภาพและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้มากขึ น รวมถึง

ต้องมีการทํางานร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับลําดับความสําคัญของความต้องการด้านความ

ปลอดภัย เพื่อกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการป้องกันหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 

หน่วยงาน   ทั งนี   องค์การจัดการน ําเสีย มอบหมายผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้แทน ทําหน้าที่  

ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) 

ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) 

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกร

ข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เก่ียวกับความมั่นคง ปลอดภัย 

กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อ่ืนๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล 

โดย ทีมบริกรข้อมูลรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ในขณะเดียวกันมีการให้ข้อมูลสนับสนุน

ในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยบริกรข้อมูลด้านธุรกิจเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจ 

ขณะที่บริกรข้อมูลด้านเทคนิคเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามบริกรข้อมูลด้านธุรกิจ

และบริกรข้อมูลด้านเทคนิคอาจจะ เป็นบุคคลเดียวกัน หัวหน้าบริกรข้อมูลทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ

ภายในทีมบริกรข้อมูล และเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 

องค์การจัดการน  าเสีย มอบหมายผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้แทน  ท าหน้าที่ หัวหน้าบริกร

ข้อมูล (Lead Data Steward)  และหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ท าหน้าที่ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ 

(Business Data Stewards) และบริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Steward) โดยมี หัวหน้ากอง

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่ บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Steward) 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data 

Stakeholders) อ่ืนๆ ซึ่งทําหน้าที่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูล ต่อทีมบริกรข้อมูลและ คณะกรรมการ     

ธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data 

Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)  



๑๘ 

 

 

๓.๑.๒ บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

บทบาท (Roles) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ที่เหมาะสมจะนําไปสู่การดําเนินงานที่มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ซึ่งการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย รวมทั งกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่

ในความครอบครองหรือควบคุมให้มีความชัดเจน โดยอาจแต่งตั งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล หรือคณะ

บุคคลให้รับผิดชอบ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนรับทราบด้วยเป็นไปตามที่กําหนดไว้ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั น มีรายละเอียดดังนี  

ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(Chief Information Officer) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Oficer) คือบุคคลที่ทําหน้าที่กําหนด

วิสัยทัศน์ ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัตินโยบายข้อมูล มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติงาน เกณฑ์การวัดคุณภาพ 

ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมไปถึงการจัดลําดับความสําคัญและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล 

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) คือ บุคคลที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการนิยาม ความ

ต้องการด้านคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) หรือผู้มีส่วนได้เสีย

อ่ืนๆ นิยามคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตาโดยการสนับสนุนจากผู้ใช้ข้อมูล สถาปนิกข้อมูล (Data 

Architects) และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ร่างนโยบายข้อมูลด้วยการช่วยเหลือ จากทีมบริหาร

จัดการข้อมูล (Data Management Team) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ 

ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ แล้วรายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้ทราบ  

บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) คือ บุคคลที่ทําหน้าที่ให้การสนับสนุนด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ เช่น นิยามเมทาดาตาเชิงเทคนิคซึ่งอาจจะได้รับการช่วยเหลือ จาก

ทีมบริหารจัดการข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการร่างนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลในเชิงเทคนิค ทั งนี บริกรข้อมูลด้านเทคนิค มักจะเป็นบุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแต่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

 



๑๙ 

 

บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) คือ บุคคลที่ทําหน้าที่ดําเนินการในเรื่อง 

คุณภาพข้อมูล เช่น กําหนดนโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพ 

ข้อมูล นอกจากนี หน่วยงานอาจจะกําหนดบริกรข้อมูลด้านอ่ืนๆ เพื่อดูแลเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น บริกรข้อมูล

ด้านความมั่นคงปลอดภัย บริการข้อมูลด้านการอบรมและให้ความรู้ 

เจ้าของข้อมูล (Data Owners) คือบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจสอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความม่ันใจได้ว่า

การบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทําการทบทวน

และอนุมัติการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑ์การ ทําดาตา   

คลีนซิ่ง (Data Cleansing) นอกจากนี ยังมีหน้าที่ในการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดชั นความลับ ของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูลมักจะอยู่ในตําแหน่งบริหาร 

ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) คือบุคคลที่ทําหน้าที่ บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้ สอดคล้อง

กับโครงสร้างที่ถูกกําหนดไว้ นอกจากนี ยังมีหน้าที่ในการทํางานร่วมกับบริกรข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ และแก้ไข

ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย 

ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) คือบุคคลที่ทําหน้าที่นําข้อมูลไปใช้งานทั งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร 

และสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐโดยการให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั งรายงาน ประเด็นปัญหาที่

พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล 

๓.๒ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) 

หลักพื นฐานของการกําหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ตามลําดับขั นตอนของข้อมูลหรือระบบบริหาร

และกระบวนการจัดการข้อมูล(วงจรชีวิตของข้อมูล) เริ่มตั งแต่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การ

เผยแพร่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร จนถึงการทําลายข้อมูลนั น ประกอบด้วย การเลือกข้อมูลเพื่อดําเนินการ   

ธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน 

๑) การเลือกข้อมูลเพื่อดําเนินการธรรมาภิบาล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับ

ทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั นสามารถใช้ วิธีการ เช่น กระบวนการ

วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การสํารวจข้อมูล (Survey)  

 

 

 



๒๐ 

 

๒) การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล 

การเข้าถึงและการจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล การปฏิบัติตามระเบียบและ 

กฎหมาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ  

๓) การกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการกําหนดมาตรฐานโดยทั่วไป แนวทางท่ีใช้ เช่น การ 

ตั งชื่อ คุณภาพของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read 

Update Delete - CRUD) การเก็บข้อมูลถาวร (Archive)  

๔) การบริหารจัดการคน เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงต้าน การสื่อสารที่ 

ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ 

การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงได้ดี  

๓.๒.๑ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) 

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นขั นตอนท่ีใช้สําหรับกํากับดูแลการดําเนินการใดๆ ต่อข้อมูลให้

เป็นไปตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เริ่ม

ตั งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี  

 

รูปที่ ๔ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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๑) การวางแผน (Plan) 
การวางแผนเริ่มตั งแต่กําหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกําหนด กฏระเบียบ 

นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพ่ือใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล หลังจากท่ี
ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั นตอนถัดไป คือการกําหนดขอบเขตการดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงาน หลังจากนั นนําแผนงาน กฎระเบียบ และ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  

๒) การปฏิบัติ (Do) 
การปฏิบัติในที่นี อ้างถึงการดําเนินการใดๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่

เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นัก
วิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุนให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั น ทั งนี รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นปัญหา
ที่พบระหว่างปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  

๓) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) 
ในการตรวจสอบบริกรข้อมูลจะดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง กฎระเบียบ นโยบาย 

และมาตรฐานที่กําหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
พร้อมทั งทําการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั น รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความม่ันคง
ปลอดภัย และความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ ข้อมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นปัญหาที่พบ  

๔) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระบบบริหารและ กระบวนการ

จัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล ทั งนี สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจาก
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงผลการตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ดําเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะ
ถูกใช้สําหรับการ ปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ  
ข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ข้อมูล และ
โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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๓.๓ สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Environment)  

๓.๓.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

องค์การจัดการน ําเสียต้องการสร้างหรือ ปรับปรุงระบบภายในให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยพิจารณาประเด็น

หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนี  

 

รูปที่ ๕ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

๑) การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินงาน ซึ่งแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานและความสามารถใน

การตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาชน รวมไปถึงการ สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนนําข้อมูลที่

เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โดยในประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังนี  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตราที่ ๕๔ ได้ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ

ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูล เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น

ความลับของทางราชการ  

 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการ

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทํา และครอบครองในรูปแบบและช่องทาง

ดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ และสามารถนํา

ข้อมูลไปพัฒนาบริการ และนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ 
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 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี ๓ ประเด็น ที่เก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี  ได้แก่  

- ข้อมูลภาครัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  

- กําหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล  

- กําหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้  

 แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data Publication Guidelines) ให้

แนวทางปฏิบัติเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นแนวปฏิบัติสําหรับการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ 

   - แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน

เชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th และการกําหนด

สัญญาอนุญาต (License) ที่เหมาะสมสําหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ  

- แบบฟอร์มคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลหรือเมทาดาตา เพ่ือเป็นตัวอย่างการจัดทํา คําอธิบายชุดข้อมูล

ดิจิทัลหรือเมทาดาตา โดยหน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้  

- คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Handbook) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)  

- คู่มือการนําข้อมูลขึ นเผยแพร่บน data.go.th เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาทําความเข้าใจการ

ทํางานต่างๆ ของระบบได้ และสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและสามารถแก้ปัญหาในขั นต้นได้  

- คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่สําคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการ ใช้งานที่

เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่สําคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการ ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open 

Data)  

- แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม (Data Innovation Guideline) เป็น คู่มือที่ช่วย

ให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็น แนวคิดเชิงนวัตกรรมตลอดจนสามารถ

เข้าถึงชุดข้อมูล (Datasets) ต่างๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนั นผู้ที่ต้องการศึกษา

กระบวนการออกแบบนวัตกรรมสามารถนําไปประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานได้  
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๒) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญต่อการบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการขอใช้บริการจากภาครัฐ โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี

การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับดิจิทัล และ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลที่จําเป็น ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการทํางานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและ

มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั งมีความม่ันคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการ

และสามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การ

บริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั งให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก  

- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ในการ

สนับสนุนการใช้ข้อความ XML สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ 

น่าเชื่อถือ รวมทั งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้มีแนวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ใน

รูปแบบข้อความ XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

-ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือ ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการ กําหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะส่งผลให้

ทราบที่มาของหนังสือรับรองและ การอํานวยความสะดวกทางการค้า พร้อมการบริหารจัดการ มาตรฐานการ

แลกเปลี่ยน ข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Windowให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

๓) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection) เป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐต้องดําเนินการ โดย

ปัจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

แพร่หลาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูป

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั นพื นฐานสําคัญในความเป็น

ส่วนบุคคล (Privacy Right) ของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง อันจะทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทํา



๒๕ 

 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นที่จะต้องนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิด    ธรร

มาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดประเภทข้อมูลที่

เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีท่ีเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง อย่างมีหลักเกณฑ์  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการกําหนด หลักเกณฑ์ กลไก 

และมาตรการที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง แนวนโยบายและแนว ปฏิบัติในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลไว้ว่า “กําหนดให้ภาครัฐที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  

- แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to Protect the Personal 

Identifiable Information) ให้แนวปฏิบัติสําหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการดําเนินการเตรียม

ข้อมูลให้เหมาะสมต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการนําเสนอขั นตอนในการดําเนินการ

ปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ นอกจากนั นนําเสนอวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมชุดข้อมูล 

(Integrated Datasets) การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวแบบข้อมูล (Data Model Market Place) และ

การเชื่อมโยงข้อมูลแบบกลุ่ม (Batch) 

๔) การรักษาความลับ 

การรักษาความลับทางราชการเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อภาครัฐ ทั งในด้านชื่อเสียง การเงิน ความสามารถในการพัฒนาประเทศ และความ

มั่นคงของประเทศ โดยมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความลับ ดังนี  

- พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กําหนดข้อมูลข่าวสารที่ สํานักข่าวกรอง

แห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี  จะเปิดเผย มิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อ

หน่วยข่าวกรอง หน่วยงานความม่ันคง นายกรัฐมนตรี หรือตามคําสั่งศาล ที่จะนํามาพิจารณาใน   

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ กําหนดนิยามข้อมูล ข่าวสารลับ และกําหนดหลักเกณฑ์



๒๖ 

 

และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ท่ีจัดทําขึ นจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ควรนํามาพิจารณาในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

นอกจากการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานต้อง พิจารณากฎหมาย 

ระเบียบ นโยบาย หรือ พ.ร.บ. ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอีกด้วย ดังนี   

๑) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย

กําหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมี

การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทํางานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่าง

มั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

และเข้าถึงประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๒) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงานควบคุมและกํากับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื นฐานสําคัญทางสารสนเทศ ต้องดําเนินการตาม

มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือรักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ

คอมพิวเตอร์  

๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้มีมาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง หรือระดับพื นฐาน ให้หน่วยงานหรือ

องค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐาน 

 

๓.๔ การนิยามข้อมูล (Data Definition) 

การนิยามข้อมูลต้องมีความถูกต้องและชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั งนี 

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทําให้มองเห็นถึงภาพรวมของข้อมูล ขณะที่การทําเมทาดาตาเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ

ข้อมูลมากยิ่งขึ น โดยมีรายละเอียดดังนี   

๓.๔.๑ หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) 

ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น ๔ หมวดหมู่ ดังนี  



๒๗ 

 

 

รูปที่ ๖ หมวดหมู่ของข้อมูล 

 

๑) ข้อมูลส่วนบุคคล มีนิยามและที่มา ดังนี  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒) 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา 

ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางานบรรดาที่มี ชื่อของผู้นั น หรือมีเลขหมาย 

รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําให้รู้ตัวผู้นั นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย 

และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลส่วนบุคคล คือ “ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่ทําให้

สามารถระบุตัวหรือรู้ตัวของบุคคลนั นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการศึกษา ประวัติ สุขภาพ ลายพิมพ์นิ วมือ เป็นต้น”  

๒) ข้อมูลความมั่นคง มีนิยามและท่ีมา ดังนี  

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ มิใช่ข้อมูล

เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๒๘ 

 

จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลความมั่นคง คือ “ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ที่ทําให้เกิด

ความสงบเรียบร้อย การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น”  

๓) ข้อมูลความลับทางราชการ มีนิยามและที่มา ดังนี  

“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคําสั่ง ไม่ให้เปิดเผย

และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ

หรือที่เก่ียวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดให้มีชั นความลับเป็น ชั นลับ ชั น ลับมาก หรือชั นลบัที่สุด ตามระเบียบนี โดย

คํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน (ระเบียบว่าด้วยการรักษา

ความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔) 

“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การรหัส 

ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ (ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

(พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) 

จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลความลับทางราชการ คือ “ข้อมูลที่อยู่ในความ ครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีคําสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมีการกําหนดชั น ความลับของข้อมูล  

๔) ข้อมูลสาธารณะ มีนิยามและที่มา ดังนี  

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ มิใช่ข้อมูล

เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) 

“ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยให้

ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ หรือตรวจสอบได้โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอ (ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลสาธารณะ คือ “ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนําไปใช้ได้

อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น”  



๒๙ 

 

๓.๔.๒ ค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา (Metadata) 

คําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา คือ “ข้อมูลที่ใช้กํากับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของ ข้อมูลอ่ืน” 

แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  

๑) เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้าน 

ธุรกิจ เหมาะสําหรับผู้ใช้งานข้อมูล (Data User) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาการข้อมูล 

(Data Scientist) ตัวอย่างรายการเมทาดาตาเชิงธุรกิจ เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อ เจ้าของข้อมูล คําสําคัญ คําอธิบายอย่าง

ย่อ วันที่เริ่มต้นใช้งาน วันที่ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาษาที่ใช้ ชื่อฟิลด์ข้อมูล (เช่น ชื่อพนักงาน นามสกุล เพศ)  

๒) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้าน

เทคนิค (Technical) และปฏิบัติการ (Operational) เหมาะสําหรับผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database 

Administrator) ตัวอย่างรายการเมทาดาตาเชิงเทคนิค เช่น ชื่อ ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูลใน

ตารางข้อมูล ประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือวันที่) ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล (เช่น ๑๐ ตัวอักษร ๕๐ 

ตัวอักษร หรือ ๑๐๐ ตัวอักษร) คีย์ข้อมูล (Primary Key หรือ Foreign Key) รวมไปถึงข้อมูลสําหรับการสํารอง

ข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) 

 

๓.๖ การวัดการด าเนินการและความส าเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 

Metrics and Success Measures) 

การวัดการดําเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล จะ

แสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงานในเรื่องความพร้อมและความก้าวหน้าในการดําเนินการธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งผลของการดําเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลจะส่งผลถึงความสําเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล และมูลค่าเชิงธุรกิจ ระดับความพร้อมที่สูงควรจะ

สะท้อนถึงความสําเร็จที่สูง อย่างไรก็ตามระดับความพร้อมกับความสําเร็จอาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะมาจาก

สาเหตุอ่ืนหรือเกณฑ์การประเมินความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั นหน่วยงานควรจะค้นหาสาเหตุที่

แน่ชัดพร้อมทั งดําเนินการแก้ไขเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพ่ือให้ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

แนวทางการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การประเมินคุณภาพของข้อมูล และการประเมิน

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี   



๓๐ 

 

๓.๖.๑ การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 

Readiness Assessment) 

การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทําให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดําเนินการแล้ว 

และสิ่งใดบ้างที่ควรจะดําเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความพร้อม

ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ระดับดังนี  

- ระดับ ๐ : None หมายถึง ไม่มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือมีแต่ไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นทางการ นั่น

คือ มีการดําเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ  

ระดับ ๑ : Initial หมายถึง ไม่มีการกําหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูก กําหนด

ขึ นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทําให้แต่ละโครงการหรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกัน และอํานาจใน

การจัดการและธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนใหญ่ถูกดําเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การทํางานร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกัน  

ระดับ ๒ : Managed หมายถึง เริ่มมีการกําหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงาน หรือ

บริการ และมีการกําหนดบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกํากับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูล  

ระดับ ๓ : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกกําหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการกําหนด

ส่วนงานกลางในการกํากับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบังคับใช้

นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานคุณภาพข้อมูลหรือความม่ันคง

ปลอดภัย  

ระดับ ๔ : Advanced หมายถึง กระบวนการถูกกําหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการกําหนดส่วน

งานกลางในการกํากับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบังคับใช้

นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานคุณภาพข้อมูลและความมั่นคง

ปลอดภัย 

ระดับ ๕ : Optimized หมายถึง มีการดําเนินการสอดคล้องกับระดับ ๔ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

(Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานกับนโยบายข้อมูล (Non-Conformation) 

คุณภาพข้อมูลที่ต่ํา และความไม่คุ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ กฎเกณฑ์และ

นโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ท่ีเปลี่ยนไปของหน่วยงาน 



๓๑ 

 

 

ตารางที่ ๒ ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 

๓.๖.๒ การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) 

การประเมินคุณภาพของข้อมูลเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์หรือความสําเร็จจากธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย

องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย 

 

รูปที่ ๗ องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมูล 



๓๒ 

 

๑) ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ขึ นกับวิธีการที่ใช้ในการ

ควบคุมข้อมูลนําเข้า และการควบคุมการประมวลผล การควบคุมข้อมูลนําเข้าเป็นการกระทํา เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่าข้อมูลนําเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะถ้าข้อมูลนําเข้าไม่มีความถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะใช้วิธีการ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่มีความถูกต้อง หรือนําไปใช้ไม่ได้ ข้อมูลนําเข้า

จะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ดังนั นจึงควรกําหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล ได้แก่ การ

ตรวจสอบยอด รวมที่ได้จากการประมวลผลแต่ละครั ง หรือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติที่มีการคํานวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่  

๒) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลที่ด้อย

คุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าท่ีกรอกผ่านแบบฟอร์ม ถ้ามีชื่อและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขท่ี 

ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ หรือจังหวัด ข้อมูลเหล่านั นก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้  

๓) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวที่สอดคล้องกับค่าในชุดข้อมูลอ่ืน 

นอกจากนี คําจํากัดความของความสอดคล้องระบุว่าหากมีการดึงข้อมูลสองค่าจากชุดข้อมูลแยกต่างหากต้องไม่

ขัดแย้งกัน เช่น ข้อมูลวันที่หรือเวลาที่เก็บในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ และฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้บริการชุดข้อมูลที่มี

รูปแบบต่างกัน มีการนําเข้าข้อมูลก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการใช้กฎตรวจวัดความถูกต้องของข้อมูลที่

ต่างกัน  

๔) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลที่ดีนั นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

เชื่อถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั งนี เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถนําเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ ทันเวลา นั่นคือ 

จะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ือทันความต้องการของผู้ใช้ เช่น ตัวอย่างข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานโดยส่วน

งานที่มีหน้าที่นําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้มีการดําเนินการตาม เวลาที่กําหนด คือทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทํา

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ระดับของข้อมูลที่บริหารจัดการต้องนําเสนอโดยตรงและมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติที่ จะเป็นการนําเสนอในรูปแบบ

ตาราง เข้าใจง่าย และข้อความอยู่ในหลายๆ ย่อหน้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ  

๖) ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้จริง และสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา หากข้อมูลมีความพร้อมใช้ตรงกับความต้องการใช้ ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทันที 
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๓.๖.๓ การประเมินความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment) 

การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสําเร็จจากธรรมาภิบาลข้อมูล 

ภาครัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี  

๑) จัดทํานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รวมถึงการป้องกันข้อมูลในบริบทของการ 

รักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล  

๒) ข้อมูลมีการจัดชั นความลับ (Data Classification) ข้อมูลควรมีการจัดชั นความลับให้สอดคล้อง 

กับกฎหมาย เงื่อนไข และข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงการคํานึงถึงมูลค่า ความสําคัญ และความอ่อนไหวของข้อมูล 

กรณีท่ีผู้ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงนั นทําการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย การกําหนดระดับชั นความลับ เช่น ข้อมูล

ลับ ข้อมูลลับมาก และข้อมูลเปิดเผยได้  

๓) กําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล (Data Protection) การกําหนดมาตรการ 

ควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต้องคํานึงถึงระดับชั นความลับของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต้องมี

การกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลแบบพิเศษ เพ่ือป้องกัน การเข้าถึงเพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่

อ่อนไหวนั น รวมถึงเพ่ือป้องกันการดัดแปลง แก้ไข แต่งเติมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

๔) ข้อมูลถูกใช้งานอย่างเหมาะสม การนําข้อมูลไปใช้ควรดําเนินการให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตและไม่

ขัดต่อกฎหมาย  

๕) ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ ต้องมีการดําเนินการเตรียมความพร้อมไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในประเภท

ใดก็ตาม เช่น ข้อมูลในรูปแบบกระดาษต้องมีสถานที่จัดเก็บดูแล และสามารถเข้าถึงโดย ผู้มีสิทธิได้อย่างสม่ําเสมอ 

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่อง ระบบงาน การสํารองข้อมูล รวมถึงมีแผนการ

ดําเนินการในกรณีฉุกเฉินใดๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้ข้อมูลด้วย 
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บทสรุป 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) เปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการ

ริเริ่มกําหนดกลไกต่างๆ ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล 

ให้ไดซ้ึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานทั ง การเปิดเผย

ข้อมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างประโยชน์จากข้อมูลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งต่อการดําเนินงานและการแข่งขันของประเทศ 

จากกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามหัวข้อในบทที่ ๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง กระบวนการ และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั งนี เพ่ือให้ได้มาซึ่งธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีนั น คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  ได้แก่

คณะทํางานดิจิทัล องค์การจัดการน ําเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีบทบาทสําคัญยิ่งใน

การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนั นเพ่ือให้การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณะทํางาน

ดิจิทัล องค์การจัดการน ําเสีย ควรดําเนินการ 

- สื่อสารถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ขอบเขต นโยบาย และเป้าประสงค์ของ 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

- สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน  

- ทบทวนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอย่าง 

สม่ําเสมอ  

๒. การจัดตั งคณะท างาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งตามที่ได้กําหนดไว้ใน

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ซ่ึงมีหน้าที่นําข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์และดําเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพและการ

ควบคุมอ่ืนๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงาน และนําแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไป

ปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของหน่วยงาน โดยรองผู้อํานวยการวิชาการ

และแผน ขององค์การจัดการน ําเสีย เป็น CIO ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ทําหน้าที่ของผู้บริหารข้อมูล

ระดับสูง  

ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสูงสุด

ในการทําให้หน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการทํางานทั งด้านการบริหารจัดการดูแล และด้าน

ข้อมูล ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
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ดังนั นหน้าที่หลักของผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คือการปรับปรุงความม่ันคงทาง

กายภาพและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้มากขึ น รวมถึงต้องมีการทํางานร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับลําดับความสําคัญของความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ

ป้องกันหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   ทั งนี   ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือ

ผู้แทน ทําหน้าที่  ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) 

ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) 

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกร

ข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เก่ียวกับความมั่นคง ปลอดภัย 

กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่นๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล 

โดย ทีมบริกรข้อมูลรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้แทน  ทําหน้าที่ หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward)  และ

หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ทําหน้าที่ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) และบริกร

ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Steward) โดยมี หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทําหน้าที่ 

บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Steward) 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data 

Stakeholders) อ่ืนๆ ซึ่งทําหน้าที่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูล ต่อทีมบริกรข้อมูลและ คณะกรรมการ     

ธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data 

Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)  

๓. ก าหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Process) ตามที่ได้กําหนดไว้ในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยพิจารณาถึง การเลือกข้อมูล
เพ่ือดําเนินการธรรมาภิบาล การระบุเป้าหมาย การกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการ บริหารจัดการคน 
โดยกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เริ่มตั งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไป
จนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
๔.  ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล การกําหนดนโยบายข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในพื นฐานของธรรมาภิบาล 

ข้อมูลภาครัฐ นโยบายที่กําหนดสามารถใช้รายละเอียดตามที่ระบุในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ โดย

คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่และ

สื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อดําเนินการต่อไป  



๓๖ 

 

๕. การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณทํางานตามท่ีระบุในข้อที่ ๒ มีหน้าที่ในการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มตั งแต่การ วางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลําดับ องค์ประกอบอย่างน้อยที่ หน่วยงานจะต้องดําเนินการ ได้แก่ 

- สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน 
-     ดําเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล  
-     บริหารจัดการข้อมูล 
-     ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

๖. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การทํางานในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการตัดสินใจ เพื่อการ 
ปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ต่อไป 

ในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนั นจะต้องจัดทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ดังนั นหน่วยงานควร ต้อง
ดําเนินการและวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อยกระดับการดําเนินงานให้มีธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐที่มี
ให้ดียิ่งๆ ขึ น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน เพ่ิมศักยภาพ ส่งผลดีทั งต่อประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป 
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