
mu
VI JJVI oto®o.<£/l yCOy ^ill8§^ niSVmWVnfilviEJ

nuvlfog'Wfl nviu. ®otooo

WfM miwa^pmiJPimvi'u '̂a ("h-O nmufln^mfrufiuaifolia (Data Governance Framework)

lIej'u wi'iii^mi^vmvin^vnVi

wTEja°'i,un-3Tuf5\jnaai,anvi'3a'una< (B-Wfmajvnu'u) (aia.) t«8«w«fmun*n$ni*i
da (

rrc»irntfnraranfhjTaua*nTOtJ^H^^ liwivh (in) matirmmfflj
MtfrifBUfi (Data Governance Framework) nami ®.o SHtutu £© wi¥l mamjmaa'urniiWii.'U'U^TU
L?fN nii^nn^Q^fi^infllviaJ (Big Data) ii^wX^^^ni^mw^m^ii^nim^ (Government

•U •• J ( V , ^J da

Data Center) ^i^^a^nn^a^,unEjrifsiJ'u^1l,uni'5iJ'5s!TOfia!s?5iJ'u?i1 maTuvi ®to trummj tocTbo uasTu
vi tob rruenem to£bo \m am ^siiiiiiwpin3j^tvnji,a\jaw'aRa)sn^ijnii?1nwnia\j^nii5,5iJjnfi'U'ia"i

wmvmflilisTOm-w'aliJTuTuvi too mwifj'u tedrb® Tumid am. tattanroftfifniUflfMflTOifimmi
^invinrnpiaTU iSasfavh (in) niaijmimntima'mia Uintah ana. ^jaHaitaifewofljnTajfi'Tsfutf'iaaii
rmy^rjfrwnw^Eftfflna'wnfr^ (^iiifha^tfntran^sj'u^l vi ©c&)i/to<£(£tf a-aTuvi bo rftn/pmi to<££^)

<U da <u da da d-J

wd'unLinfsjj'uwIi.il'uiJ'asBTU uasSila^n^viii^vinri^viii^'JiJji.tl'un'jiijni's mBtta'raonfiB'UJ
da ^

WBifliifnTO\JW88utwnwni?fhfw«
fnfifdvHJiAiJam^n^a^vijj'isajj nisvni^jjvmlvmwaib^ialjvajs ^u

da <u

®. TvwviTfliiJvmimniiJisfnwiisu (fw) niatmnsfrimjflua'mia (Data Governance
•u v

Framework) Ofiffu ®.o Ts^anjnitiflni'utviafl (in) niau^naniVrvn-a www.ict.moi.go.th vma
• i &/

"ii84\haiiw" vtlaonrnvTapbaii (QR Code) vla'^invifaaj'u

to. u.aw-apmu^wivl'u (chjj) uataBtmnijtfBaak^iiiM'W inEjains) aTO&mi'U'nna
dnyuiPiniuj a'itmi^isnmi,asacnil(^ni^a^pini aVun-nufetnaaiarivi'aa'una' (a^Finniuvn^'u)

da as t

Tvi1. o tobfflto booo R8 olenod Ivilfm o tob®to bo®o §UJa : ins_division@ega.or.th mejIuTUvi
too BIWSil b£b®

54i1aiiiiniyi8iii'njiia»WTTi£U"W'iiCiin'r3«8,l\l

ueuaw^fmiriJuSB

ila^fnjwii^jwwlwj

##MiutJa«m8ViTw

mj&vmMaSaniauvimasmiaaa'i'a

Ivn.o totorfto b£bo-dG<; m c£:®®o®, o totoc^® gt/g^gt)g^ (llemiw)

Ivnail o totodto bG^bo-eoW WB £©c£c£en, o totori® ®<£beil

C:\wilaiporn\_Btj^-TJiiyi^-^iJiii\toi^ffi\iijvI^?i'jiJj^ijnia\jn'i^n-inTjfjLifl,u0iJ3 (teei S.flbataTOllMmrttrihl fe).odt



mu mmnflafmji
EJQUTMtfyw reimrwinnfiUitia*iffn3iwJa1ytmCTiT33>mw'lyia Ivrc. o tobGto wtaftte; flflaraai)

vl JJVI oto©o.£/l ^c£M? TUVI lUWIEJ'U to£b©

tia^ mmgfnw'}HJfifii'iTtiJw'8 (tn) nisitmmifflJ^u.a'Baffl (Data Governance Framework)

lliru vTimna'iuin^nniisflijnmiastffo^

wiEia°Tun-3Tui5,unaaianviiaCna< (a-ammsjvmj'u) (am) Ifi8«BJ*frtrwn*wflnw
maiiiuniiBiiyifiiJiaaatniiLiJ^LWEJTOiJafiMaivlaniiiilviiiin^niiaw'u^'u liwivh (in) niaunninnnu

Rlia^fetia (Data Governance Framework) nai«5u ®.o SHlimJ £® w3h ivlatfuflaaumifl'uij'urvu
tfa-3 m^m^a^aTOieflviaj (Big Data) iTiJvT^H^L'U'unn'5^^Fj'UEl<i3/a3jafinPif| (Government
Data Center) ^nsj^aa^nii'ua '̂uiEJnfsiJ'U^ll'un'ii'ilis'ajjPiaiiifiiJ'u^l lSbtuvI ®te rru&n&m to<£bo ttfirTu
vi tob rrufJiLi'u tecabo \w am ^siiiJiiijflQnjj^iwiaijaw'apnjsniisjnnipln'winisiJi'un'i'aS'a'jjji^'una'i
WffTWjmiisrtJWft^WBtifl'UTUVi too lutnEm to£b® tumiu am Imtl^nin^'amiua^pmjjfimvi'u
rmwiirwaTU uSawvh (tm) nmiimimmjmaTjaija waiia!^ aia. qsiHauariaflaisniiymitfuflaa'u
mimanmisTuniauaria'i^fnpifs (flnwm&ani!Invim?53JUfl1 vi ®doi/tocrc£d a^Tuvi bo frjftfflMJ tocfttd)
4tthn8n$Wft3riju\h£tnii iia^iJaRminiT)^tinri?8VrTi^nJJi?run?iJinni mavtaiiara'aliJ

da s

ivIaiSumi^uflaatAvunflmimnijm^

mflfsHifiuttJBaSatinwVuwreftiJ nisvnnmnfllviEj^mibsflnaVmjs afeu
da <U

®. t'̂ TuywfywuftBMiharru^naTM^^
da

(TM) niaumimnu^uaTOua (Data Governance Framework) C3s4ftj ®.o IraaiiJnifiwi'ulviafl (tm) niau
(^na'iTlefvra www.ict.moi.go.th #jIb "kla^thai/Ui" vilaenmviafba'n (QR Code) via'-su'wnau'u

b. ua^fmjjfimvi'u (erm) nasaBuaiJive^atwjiwii'l^M inaa^fta a-uvTsu-uTunna
thevfafma §huinm?nuiia*aflnflw8nT3N8*flfn a>un^iiminaa\anviia'uria' (awrmuvmij)

as ds

Ivil. o tob®te booo W8 mlenod Ivnani o bbato bo®o fhua : ins_division@ega.or.th fnEjtuTUvi
too UftTieU toctb®

5^nuiujii'n8vti'Tuua«M '̂i7£U'iw'iiihinn?w8til

tla^nismniJvralviEJ

HfcSE

C*3tfbtiporr& VUTIHlTCtri^ (fe^ fl.Pi.b®)\m?iiaMfnnumi (fa).odt



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Draft) Data Governance Framework 
 

(ร่าง) กรอบการก ากับดูแลข้อมูล 
 
 
 

เวอร์ชัน ๑.๐ 
 
 
 

  



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๒ | ห น้ า  
 

 
สารบัญ 

 

 
สารบัญ ........................................................................................................................................................... ๒ 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................................. ๔ 

สารบัญภาพ .................................................................................................................................................... ๕ 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ...................................................................................................... ๖ 

บทที่ ๑ บทน า (Introduction)....................................................................................................................... ๗ 

๑.๑ ความเป็นมา ......................................................................................................................................... ๗ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................ ๗ 

๑.๓ หน่วยงานภาครัฐที่น าไปใช้ ................................................................................................................... ๗ 

๑.๔ ขอบเขตของเนื้อหาภายในกรอบการก ากับดูแลข้อมูล ............................................................................ ๘ 

บทที่ ๒ แนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Concept) ........................................................... ๙ 

๒.๑ ข้อมูล (Data) ....................................................................................................................................... ๙ 

๒.๒ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ................................................................................................................. ๙ 

๒.๓ นิยามของการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ............................................................................ ๙ 

๒.๔ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ................................................................................. ๑๐ 

๒.๔.๑ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle) ....................................................................................... ๑๑ 

๒.๔.๒ องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ..................................................................................... ๑๒ 

๒.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลกับการก ากับดูแลข้อมูล ................................................ ๒๑ 

๒.๖ กรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy Framework) .............................................................................. ๒๑ 

๒.๖.๑ หมวดทั่วไป (General Domain) ............................................................................................. ๒๑ 

๒.๖.๒ หมวดการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Domain) ................................................................... ๒๒ 

๒.๖.๓ หมวดการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Domain) ...................................................... ๒๒ 

๒.๖.๔ หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Domain) ........................................................ ๒๒ 

๒.๖.๕ หมวดการใช้และการเปิดเผยข้อมูล (Data Use and Publish Domain) ................................. ๒๓ 

๒.๗ มาตรฐานข้อมูล (Data Standard)..................................................................................................... ๒๓ 

บทที่ ๓ กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ...................................................... ๒๕ 



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๓ | ห น้ า  
 

๓.๑ สภาพแวดล้อมของการก ากับดูแลข้อมูล ............................................................................................. ๒๕ 

๓.๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล ................................. ๒๕ 

๓.๑.๒ หลักการของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการมีการก ากับดูแล ................ ๒๗ 

๓.๒ โครงสร้างของการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) .................................................. ๒๗ 

๓.๒.๑ โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
 ............................................................................................................................................................ ๒๗ 

๓.๒.๒ บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) .......................................................... ๒๙ 

๓.๓ กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล ............................................................................................................ ๓๑ 

๓.๓.๑ กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) ..................................................... ๓๑ 

๓.๓.๒ แนวทางการจัดการกระบวนการและผลที่ได้รับจากการด าเนินการ (Deliverables) ..................... ๓๒ 

๓.๔ การวัดการด าเนินการและความส าเร็จของการก ากับดูแลข้อมูล .......................................................... ๓๕ 

๓.๔.๑ ระดับความพร้อมของการก ากับดูแลข้อมูล ................................................................................. ๓๕ 

๓.๔.๒ ระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Level) ........................................................................ ๓๗ 

๓.๕ แนวทางการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline) ......................................... ๓๘ 

๓.๕.๑ การก ากับดูแลข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน .................................................. ๓๘ 

๓.๕.๒ การก ากับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล............................................................... ๔๑ 

๓.๕.๓ แนวทางการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูลอ่ืน ๆ ............................................................................ ๔๓ 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... ๔๕ 

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการจัดท าเมทาดาตา ............................................................................................ ๔๕ 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างการจัดท าเมทาดาตา ................................................................................................ ๔๗ 

บรรณานุกรม ............................................................................................................................................... ๕๐ 

 

  



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๔ | ห น้ า  
 

สารบัญตาราง 
   
ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน าเข้า ส่วนน าออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ................... ๓๓ 
ตารางที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน าเข้า ส่วนน าออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) ........... ๓๔ 
ตารางที่ ๓ ระดับความพร้อมของการก ากับดูแลข้อมูล ................................................................................. ๓๖ 
ตารางที่ ๔ ระดับคุณภาพข้อมูล ................................................................................................................... ๓๘ 
ตารางที่ ๕ แบบฟอร์มการจัดท าเมทาดาตา ................................................................................................. ๔๕ 
ตารางที่ ๖ ตัวอย่างการจัดท าเมทาดาตา ...................................................................................................... ๔๗ 



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๕ | ห น้ า  
 

สารบัญภาพ 
 

รูปที่ ๑ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle) .............................................................................................. ๑๑ 
รูปที่ ๒ ตัวอย่าง Conceptual Data Model และ Logical Data Model ส าหรับระบบการสั่งซื้อสินค้า .... ๑๓ 
รูปที่ ๓ ตัวอย่าง Physical Data Model ส าหรับระบบการสั่งซื้อสินค้า ....................................................... ๑๔ 
รูปที่ ๔ ตัวอย่างของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง .......................................................................................... ๑๖ 
รูปที่ ๕ ความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์ ...... ๑๘ 
รูปที่ ๖ กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน .................................................................................. ๒๕ 
รูปที่ ๗ ตัวอย่างโครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล ............................................................................................ ๒๘ 
รูปที่ ๘ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................... ๓๐ 
รูปที่ ๙ ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ............................................... ๓๙ 



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๖ | ห น้ า  
 

บทสรุปผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

 

ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเผชิญกับอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของความซ้ าซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึง 
และความเป็นส่วนตัว) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน) และการ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่
ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานควรจะต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data 
Management) กล่าวคือ การก ากับดูแลข้อมูลเป็นกลไกในการก าหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการ
บริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปตามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีได้ก าหนดไว้ การก ากับดูแลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ซึ่งส่งผลให้
ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับความคุ้มทุนต่อการ
ด าเนินงาน 

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการก ากับดูแลข้อมูล มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย การ
ก าหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในการก ากับ
ดูแล และกระบวนการก ากับดูแล นั่นคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในการก ากับดูแลจะก าหนดขอบเขตและ
นโยบายข้อมูลขึ้นมาเพ่ือก ากับดูแล ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกับข้อมูล  (ตั้งแต่ สร้าง จัดเก็บ ใช้ 
เผยแพร่ ถึงท าลาย) สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ กรอบการก ากับดูแลนี้จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้
เข้ากับลักษณะเฉพาะของหน่วยงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
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 บทที่ ๑ บทน า (INTRODUCTION)  
 

๑.๑ ความเป็นมา  

ข้อมูลจัดว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ส าคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐในปัจจุบันนั้นยังมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น ข้อมูลเดียวกันแต่จัดเก็บ
กระจายไปในหลายระบบ หลายส่วนงาน หรือหลายรูปแบบ) ด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การ
รักษาความลับ การเข้าถึง และความเป็นส่วนตัว)  และด้านคุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ 
ความต้องกัน ความเป็นปัจจุบัน ความพร้อมใช้ และตรงต่อการน าไปใช้)  

สาเหตุของปัญหานั้นมาจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล 
(จัดเก็บ ประมวลผล น าไปใช้ เปิดเผย และท าลาย) การบูรณาการข้อมูล อุปสรรคทางกฎระเบียบ รวมถึงการ
บริหารจัดการทีไ่ม่ครอบคลุมประเภทของข้อมูล นั่นคือ ข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง (เช่น ฐานข้อมูล) กึ่งโครงสร้าง 
(เช่น เอ็กส์เอ็มแอล) และไม่มีโครงสร้าง (เช่น เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว) เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การน าข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยกรอบ
การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ที่เอ้ือให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถน าไปใช้
ก ากับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์  

การจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปผลักดัน และด าเนินการ
ก ากับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

๑.๓ หน่วยงานภาครัฐที่น าไปใช้ 

กรอบการก ากับดูแลข้อมูลนี้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๔ ประเภท คือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ดังนี้  

๑) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งก าไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ  

๒) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ แต่
สามารถรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วนในบางกรณ ี

๓) องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รัฐ
จัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอ านาจบริหารจัดการ 

๔) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หมายถึง 
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 องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization) ซึ่งเป็น
หน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลกิจกรรมของรัฐ ตาม
นโยบายส าคัญท่ีต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอ านาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชน
หรือประชาชน ในการสมทบเงินเข้ากองทุน 
 

๑.๔ ขอบเขตของเนื้อหาภายในกรอบการก ากับดูแลข้อมูล 

ขอบเขตของกรอบการก ากับดูแลข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทที่ ๒ อธิบายถึงแนวคิดการ
ก ากับดูแลข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการก ากับดูแลข้อมูลและความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
ข้อมูล ประกอบไปด้วย นิยามของข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล ธรรมาธิบาลข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการข้อมูลกับธรรมาธิบาลข้อมูล และกรอบนโยบายข้อมูล บทที่ ๓ กล่าวถึงแก่นของกรอบการก ากับ
ดูแลข้อมูล ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการก ากับดูแลข้อมูล โครงสร้างของการก ากับดูแลข้อมูล 
กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล การวัดการด าเนินการและประสิทธิภาพของการก ากับดูแลข้อมูล และแนวทางใน
การก ากับดูแลข้อมูล 
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บทที่ ๒ แนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE CONCEPT) 
 

๒.๑ ข้อมูล (Data) 

 ข้อมูล คือ “ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการค านวณ 1  

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักในการด าเนินงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงบุคคลากร เมื่อข้อมูลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ข้อมูลจึงเปรียบเสมือน
สินทรัพย์ที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอ่ืน  

ดังนั้นหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล 
เช่น การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ข้อมูลได้ (Loss of Availability) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) และท าให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ (Timeliness) เพ่ือตอบสนองต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับปฏิบัติการและ
ระดับยุทธศาสตร์ 

๒.๒ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

บัญชีข้อมูล คือ “รายการของชุดข้อมูล (Datasets) ที่หน่วยงานถือครองหรือบริหารจัดการ” 
(Australian Institute of Health and Welfare, 2014) บัญชีข้อมูลถูกใช้เป็นครื่องมืออ านวยความสะดวกใน
การค้นหาชุดข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือแสดงเมทาดาตา (Metadata) หรือค าอธิบายเกี่ยวกับชุดข้อมูล เช่น ชื่อ
เจ้าของข้อมูล วันที่เริ่มต้นใช้งาน วันที่ท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และสถานที่
จัดเก็บ บัญชีข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตารางรายชื่อชุดข้อมูล หรือถูกพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันซึ่งจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการค้นหาได้ดียิ่งข้ึน 

๒.๓ นิยามของการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ค านิยามไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

“กิจกรรมที่ประกอบด้วยการก าหนดอ านาจ การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูล 
โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ของหน่วยงาน” (Askham, N. ,2016) 

“ระบบที่ก าหนดถึงอ านาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ ซึ่งแบบแผนดังกล่าวต้องสามารถอธิบายได้ว่า ใครมี
บทบาทในการท าอะไรกับข้อมูลชุดไหน เมื่ อไหร่ ใช้หลักการและวิธีการใดในการใช้ข้อมูล” (Data 
Governance Institute, n.d.)  

“การก าหนดสิทธิ์และการควบคุม (การวางแผน การตรวจสอบ และการบังคับ) ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล” (DAMA International, 2009) 

                                                           
1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/data 
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“การจัดการข้อมูล จากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ท าให้องค์กรตระหนักถึงการจัดท ามาตรฐาน
ข้อมูลที่เป็นระบบและการบูรณาการข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานของ
องค์กร นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ” (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017) 

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) คือ “การก าหนด
สิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดท า การใช้งาน และการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่ก าหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได”้ 

 ในมุมมองของภาครัฐ การก ากับดูแลข้อมูลรัฐ (Government Data Governance) หมายถึง “การ
ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพ่ือให้
การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลใน
การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล” 

ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีควรประกอบด้วย สามารถควบคุมวงจรชีวิตของ
ข้อมูล มีนโยบายข้อมูลที่ชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลมีเมทาดาตา ข้อมูลมี
คุณภาพ ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัว  (IGGI, 2005) 

๒.๔ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 

การบริหารจัดการข้อมูล คือ ค าจ ากัดความที่อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน (Plan) ระบุ 
(Specify) เปิดใช้งาน (Enable) สร้าง (Create) รับ (Acquire) ดูแลรักษา (Maintain) ใช้ (Use) จัดเก็บถาวร 
(Archive) ดึงข้อมูล (Retrieve) ควบคุม (Control) และท าลายข้อมูล (Purge) (DAMA International, 2012) 
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานต่างต้องตระหนักว่าข้อมูลที่มีอยู่
เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และเนื่องจากการเกิดขึ้นของข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดย
อัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้งาน ดังนั้น  
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลหรือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นย า จึงต้องได้รับการ
บริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

๑) เพ่ือการจัดเก็บ น ามาใช้งาน และประมวลผลข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ 
๒) เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยใช้กระบวนการก ากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของ

ข้อมูล  
๓) เพ่ือจัดหมวดหมู่ และก าหนดมาตรฐานของข้อมูล โดยใช้การจ าแนกข้อมูล และก าหนดกรอบการ

ท างานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
๔) เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้ในภายหลัง โดยก าหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ 
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๖) เพ่ือการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิด
จากภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์  

๒.๔.๑ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle) 
วงจรชีวิตของข้อมูล คือ ล าดับขั้นตอนของข้อมูลตั้งแต่เริ่มสร้างข้อมูลไปจนถึงการท าลายข้อมูล 

ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ ๑ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle) 

๑) การสร้าง (Create) ประกอบด้วย การสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่จากการบันทึกเข้าไปด้วยมนุษย์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Sensor และอุปกรณ์ Internet of Things) การซื้อหรือการรับข้อมูล
จากหน่วยงานอ่ืน 

๒) การจัดเก็บ (Store) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการสร้างให้มีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่
สูญหายหรือถูกท าลาย และให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูล (File) หรือระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System - DBMS)  

๓) การใช้ (Use) เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล (เช่น การถ่ายโอนข้อมูล การเปลี่ยน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดท ารายงาน) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 

๔) การเผยแพร่  (Publish) ประกอบไปด้ วย  การแชร์ ข้ อมูล (Sharing)  การกระจายข้อมูล 
(Dissemination) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)  และการก าหนดเงื่อนไขในการน าข้อมูล
ไปใช้ (Condition) 
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๕) การจัดเก็บถาวร (Archive) เป็นการคัดลอกเอาข้อมูลที่ใช้งานอยู่มาเก็บรักษา โดยที่ข้อมูลนั้นจะไม่มี
การลบ ปรับปรุง หรือแก้ไข แต่สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้เมื่อมีความต้องการ 

๖) การท าลาย (Destroy) เป็นการท าลายข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นการท าลายข้อมูลที่มีการจัดเก็บถาวร
เป็นระยะเวลานาน ๆ หรือนานมากกว่าระยะเวลาที่ก าหนด  

 ๒.๔.๒ องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล  
สมาคมบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ (Data Management Association International) ได้

ก าหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูลเป็น ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้  

๑) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 
๒) การจ าลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)  
๓) การจัดเก็บและการด าเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations)  
๔) การบูรณาการและการท างานร่วมกัน (Data Integration and Interoperability) 
๕) เอกสารและเนื้อหา (Documents and Content)  
๖) ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) 
๗) คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์  (Data Warehouse, 

Data Lake, Business Intelligence, and Data Analytics)  
๘) เมทาดาตา (Metadata)  
๙) ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy) 
๑๐) คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) 

๒.๔.๒.๑ สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลทั้งหมดในหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลกับกระบวนการธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล 
สถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูล และสถาปัตยกรรมเมทาดาตา เป็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูลช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนบริหารจัดการข้อมูล 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 

 ท าความเข้าใจกับความต้องการข้อมูลหน่วยงาน 
 พัฒนาและดูแลแบบจ าลองข้อมูลหน่วยงาน 
 สร้างความสอดคล้องกับข้อมูลหน่วยงานกับส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนงาน 

กระบวนการธุรกิจ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
ก าหนดและดูแลสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล 

 
เครื่องมือ 

 เครื่องมือจัดท าแบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling Tool) ส าหรับจัดท า
แบบจ าลองข้อมูลระดับหน่วยงาน 

 เครื่องมือบริหารจัดการแบบจ าลอง (Model Management Tool) ส าหรับ
จัดเก็บแบบจ าลองข้อมูลและควบคุมเวอร์ชันของแบบจ าลองข้อมูล 
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ผลที่ได้รับ 

 แบบจ าลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data Model) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่วนงาน ข้อมูลกับกระบวนการธุรกิจ และข้อมูล

กับแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล (Data Technology Architecture) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  สถาปนิกข้อมูล (Data Architect) ท าหน้าที่ พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลใน
ภาพรวมของทั้งหน่วยงาน 

 
๒.๔.๒.๒ การจ าลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)  

การจ าลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design) เป็นวิธีการวิ เคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบด้วยไดอะแกรม (Diagram) และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารภายในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน ในการระบุและก าหนดความต้องการข้อมูล ออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล รวมถึงการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ตามความต้องการ ไดอะแกรมจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งให้รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล ไดอะแกรมถูกแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ นั่นคือ แบบจ าลอง
ข้อมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model) แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) และ
แบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model) โดยการสร้างแบบจ าลองและการออกแบบข้อมูลจะ
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพ่ือก าหนด Conceptual Data Model ของข้อมูล 
หลังจากนั้นจะมีการก าหนด Logical Data Model ซึ่งให้รายละเอียดที่มากขึ้น จนกระทั่งออกแบบ Physical 
Data Model ในล าดับถัดมา 

 

ลูกค้า การสั่งซ้ือ สินค้า

พนักงานขาย

ลูกค้า การสั่งซื้อ สินค้า

พนักงานขาย

 รหัสลูกค้า

 ชื่อลูกค้า

 นามสกุลลูกค้า

 
ที่อยู่ล ูกค้า

 
อีเมลลูกค้า

 รหัสพนักงาน

 ชื่อพนักงาน

 นามสกุล
พนักงาน

 ที่อยู่พนักงาน

 อีเมล

 
รหัสสั่งซ้ือ

 
วันที่ส่งสินค้า

 
วันที่สั่งซ้ือ

 รหัสสินค้า

 ชื่อสินค้า

 
รายละเอียด

ส่ังซ้ือ

ขาย

มี1 N M N

1

N

ส่ังซ้ือ1 N มี NM

ขาย

1

N

 
ราคา

 
จ านวน

 
ราคาซื้อ

แทนชุดข้อมูล

Conceptual Data Model Logical Data Model

1 N M N

แทนความสัม ัน ์แบบ 
1 รายการข้อมูล ต่อ หลายรายการข้อมูล

แทนความสัม ัน ์แบบ 
หลายรายการข้อมูล ต่อ หลายรายการมูล

 

แทน  ลด์ข้อมูลท่ีเป็นคีย์หลัก

 

แทน  ลด์ข้อมูลท่ัวไป  

รูปที่ ๒ ตัวอย่าง Conceptual Data Model และ Logical Data Model ส าหรับระบบการสั่งซื้อสินค้า 
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รูปที่ ๓ ตัวอย่าง Physical Data Model ส าหรับระบบการสั่งซ้ือสินค้า 

จากรูปที่ ๒ Conceptual Data Model จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ 
ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลสินค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ๑ คน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง (1:N) และการ
สั่งซื้อ ๑ ครั้งได้หลายสินค้า ขณะที่ ๑ สินค้าถูกซื้อได้หลายครั้ง (M:N) เป็นต้น ใน Logical Data Model จะ
เพ่ิมรายละเอียดในส่วนของฟิลด์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า ที่
อยู่ลูกค้า และอีเมลลูกค้า จากรูปที่ ๓ Physical Data Model จะให้รายละเอียดทางด้านเทคนิค เช่น ประเภท
ข้อมูลและความกว้างของฟิลด์ข้อมูล เช่น รหัสลูกค้ามีประเภทข้อมูลเป็นข้อความ (Varchar) ด้วยความกว้าง 
๑๐ ตัวอักษร และชื่อลูกค้ามีประเภทข้อมูลเป็นข้อความด้วยความกว้าง ๑๐๐ ตัวอักษร เป็นต้น 

 

วิธีการด าเนินการ 
 วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน 
 ออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองของข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 เครื่องมือจัดท าแบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling Tool) 
 เครื่องมือบริหารจัดการแบบจ าลอง (Model Management Tool)  
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS) 

ผลที่ได้รับ 

 ความต้องการของข้อมูล (Data Requirement) และข้อก าหนดทางธุรกิจ 
(Business Rules) 

 แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models) 
 แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Models) 
 แบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Pysical Data Models) 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 สถาปนิกข้อมูล (Data Architect) 
 นักออกแบบข้อมูล (Data Modeler) 
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๒.๔.๒.๓ การจัดเก็บและการด าเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations)  

  การจัดเก็บและการด าเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations) เป็นการด าเนินการเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล ส ารองข้อมูล กู้คืนข้อมูล และปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล  
 

วิธีการด าเนินการ 

 สนับสนุนในส่วนของฐานข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การส ารอง การกู้คืน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการฐานข้อมูล  

 จัดการในส่วนของเทคโนโลยีด้านข้อมูล เช่น ศึกษาความต้องการของเทคโนโลยี
ด้านข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS) 
 เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administration Tool) 

ผลที่ได้รับ 
 แผนการส ารองและข้อมูลได้รับการส ารอง 
 แผนการกู้คืนข้อมูลและข้อมูลได้รับการกู้คืน 
 เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator - DBA) 
 

๒.๔.๒.๔ การบูรณาการและความสามารถในการท างานร่วมกัน (Data Integration and Interoperability) 

การบูรณาการข้อมูล (Data Integration) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งเข้ามาอยู่แหล่ง
เดียวกัน ซึ่งมักจะน าไปใช้ในการจัดท าข้อมูลหลัก (Master Data) คลังข้อมูล (Data Warehouse) ทะเลสาบ
ข้อมูล (Data Lake) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รูปที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบูร
ณาการข้อมูล คลังข้อมูล และทะเลสาบข้อมูล  ความสามารถในการท างานร่วมกัน (Interoperability) อ้างถึง
คุณลักษณะของระบบต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือสื่อสารกันได้ด้วยมาตรฐานหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างระบบ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Application Programming Interfaces – API นั่น
หมายความว่า การบูรณาการข้อมูลจะช่วยควบคุมคุณภาพข้อมูล ขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพของการด าเนินงานระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงาน 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ก าหนดมาตรฐานและแบบจ าลองอ้างอิงของการท างานร่วมกัน 
 พัฒนาแผนการด าเนินงานการบูรณาการและการท างานร่วมกัน 

เครื่องมือที่ใช้  Data Modelling Tool 
ผลที่ได้รับ  รายละเอียดของสิ่งที่เก่ียวข้อง เช่น ฐานข้อมูล API  
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ผู้เกี่ยวข้อง 

 สถาปนิกบูรณาการข้อมูล  (Data Integration Architect) ท าหน้าที่ ในการ
ออกแบบกระบวนการและเทคโนโลยีในการบูรณาการข้อมูล 

 ผู้ เชี่ยวชาญการบูรณาการข้อมูล (Data Integration Sepecialist) ท าหน้าที่
ด าเนินการบูรณาการข้อมูลสอดคล้องกับท่ีได้ออกแบบไว้ เช่น การด าเนินการตาม
กระบวนการ Extract Transform Load (ETL) 

 

๒.๔.๒.๕ เอกสารและเนื้อหา (Documents and Content)  

 การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา (Documents and Content) เป็นการวางแผนและการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและเนื้อหา เช่น การจัดเก็บ การป้องกันความเสียหาย และการเข้าถึง
ข้อมูล ทั้งท่ีเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
เป็นต้น 
 

วิธีการด าเนินการ  พัฒนาระบบจัดการเอกสาร เพ่ือการจัดเก็บ การเข้าถึง และการควบคุมความ
ปลอดภัย 

เครื่องมือที่ใช้ 
 Document Management Tool 
 Content Management Tool  

ผลที่ได้รับ  เอกสารหรือรายงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง  พนักงานหรือเจ้าหน้าที ่

 

๒.๔.๒.๖ ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) 

ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) เป็นการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน
ตลอดทั้งหน่วยงาน ซึ่งจะลดความซ้ าซ้อนและสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลมีคุณภาพ นั่นคือ จะต้องมีการก าหนด
มาตรฐานของข้อมูล จัดเก็บไว้จุดเดียวแล้วแชร์ข้อมูล (Share) ไปตลอดทั้งหน่วยงาน ความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลหลัก (Master Data) กับข้อมูลอ้างอิง (Reference Data)  คือข้อมูลอ้างอิงจะมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
น้อย เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ และหน่วยวัดระยะทาง ขณะที่ข้อมูลหลักมีโอกาสเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้ง่าย มีรายละเอียดหรือจ านวนฟีลด์ข้อมูลที่มาก และเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพัสดุ และข้อมูลสถานที่ ดังแสดงในรูปที่ ๔ 

 

รูปที่ ๔ ตัวอย่างของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง 
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วิธีการด าเนินการ 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง 
 ก าหนดแหล่งที่มา (Source) ของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง 
 ด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง 

เครื่องมือที่ใช้ 

 Master Data Management Tools 
 Reference Data Management Tools 
 Data Modelling Tools 
 Data Integration Tools 

ผลที่ได้รับ  ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง  

ผู้เกี่ยวข้อง 

 สถาปนิกข้อมูล (Data Architect) 
 นักออกแบบข้อมูล (Data Modeler) 
 สถาปนิกบูรณาการข้อมูล (Data Integration Architect)  
 ผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการข้อมูล (Data Integration Sepecialist) 

 

๒.๔.๒.๗ คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์  (Data Warehouse, Data 
Lake, Business Intelligence, and Data Analytics)  

คลังข้อมูล (Data Warehouse) จะถูกใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลกลางโดยอาศัยการบูรณาการข้อมูล 
(Data Integration) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลจะถูกจัดท าให้อยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับการน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence) และ
ดาตาอนาไลติกส ์(Data Analytics)  

ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) เป็นแหล่งการเก็บรักษาข้อมูลหลายรูปแบบ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บ
รักษาไว้ในรูปแบบที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับรูปแบบที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ และเป็นที่เก็บรักษา
ส ารองส าหรับข้อมูลต้นฉบับ 
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รูปที่ ๕ ความสัม ัน ์ระหว่างคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์ 

จากรูปที่ ๕ คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูลจะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
แหล่งอาจจะมีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน การรวบรวมมักอาศัยวิธีการบูรณาการข้อมูล (ดูที่หัวข้อ 
๒.๔.๒.๕) โดยข้อมูลจากคลังข้อมูลอาจจะถูกรวมเข้าไปยังทะเลสาบข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ข้อมูลในคลังข้อมูลจะต้องถูกจัดกลุ่มออกเป็น ตลาดข้อมูล (Data Mart) สอดคล้องกับส่วนงานที่จะ
น าไปใช้ เช่น ตลาดข้อมูลของฝ่ายบุคคล ตลาดข้อมูลของฝ่ายการตลาด และตลาดข้อมูลของฝ่ายการเงิน เป็น
ต้น หลังจากนั้นตลาดข้อมูลก็จะถูกใช้ส าหรับการท ารายงานอัจฉริยะ หรือการท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผ่านวิธีการของดาตาอนาไลติกส์ 

ในกรณีของทะเลสาบข้อมูลสามารถน าข้อมูลไปท ารายงานอัจฉริยะและดาตาอนาไลติกส์โดยไม่
จ าเป็นต้องสร้างตลาดข้อมูลหลังจากนั้นรายงานอัจฉริยะและผลการท านายจะถูกน าไปใช้ส าหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดเตรียมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมารวมกันในคลังข้อมูล 
 ประมวลข้อมูลส าหรับท าการวิเคราะห์ 

เครื่องมือที่ใช้ 

 Data Storage Tools 
 Data Integration Tools 
 Business Intelligence Tools 
 Statistics Tools 
 Machine Learning and AI Tools 

ผลที่ได้รับ 
 รายงาน และ Dashboard 
 ผลการท านาย 
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ผู้เกี่ยวข้อง 

 วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 
 ผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการข้อมูล (Data Integration Specialist) 
 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
 ผู้เชี่ยวชาญระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI Specialist) 
 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciencetist) 

 

๒.๔.๒.๘ เมทาดาตา (Metadata)  

  เมทาดาตา เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือข้อมูลอ่ืน โดยการจัดการเมทาดาตา (Metadata 
Management) ในการบริหารจัดการเมทาดาตาเริ่มตั้งแต่การเก็บรวมรวม จัดกลุ่ม ดูแล และควบคุมเมทาดา
ตา ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร 
สามารถน าไปใช้งานอย่างไร มีข้อจ ากัดอะไร และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field\Element) อะไรบ้าง  
 

วิธีการด าเนินการ 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการเมทาดาตา  
 ก าหนดมาตรฐานของเมทาดาตา 

เครื่องมือที่ใช้ 
 Data Catalog Managment Tool 
 Metadata Repository Management Tool 

ผลที่ได้รับ  เมทาดาตาที่มีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัย 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเมทาดาตา (Metadata Specialist) 
 บริกรข้อมูล (Data Steward) 

 

๒.๔.๒.๙ ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy) 

 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) หมายรวมถึง การป้องกันข้อมูลในบริบทของการ
รักษาความลับ ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งานของข้อมูล การระบุตัวตน การห้ามปฏิเสธความรับผิด โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 การรักษาความลับ (Confidentiality) เช่น การส่งข้อความที่ปกปิดหรือเป็นความลับจะต้อง
มีวิธีการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ประสงค์จะส่งถึงหรือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถอ่าน
ข้อความได้  

 ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) เช่น ข้อความที่ใช้จะต้องมั่นใจได้ว่าเป็นข้อความท่ีถูกต้อง
แท้จริง ไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขระหว่างทาง 

 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) เช่น หากประสงค์จะใช้ข้อความใด เวลาใด
จะต้องมั่นใจได้ว่าสามารถใช้ข้อมูลได้เสมอและต่อเนื่อง 

 การระบุตัวตน (Authentication) เช่น การได้รับข้อความ ผู้รับต้องม่ันใจว่าเป็นข้อความที่ส่ง
มาจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ส่งนั้นจริง 
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 การห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) เช่น การได้รับข้อความเกี่ยวกับการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นข้อผูกพันทางสัญญา ต้องม่ันใจได้ว่าผู้ส่งไม่สามารถ
ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งข้อความนั้น ผู้รับจะสามารถใช้สิ่งใดอ้างอิงเพ่ือไม่ให้ผู้ส่งปฏิเสธ 

  โดยความปลอดภัยของข้อมูลต้องด าเนินการตั้งแต่การวางแผน จัดท า และบังคับใช้ นโยบายด้าน
รักษาความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุน การพิสูจน์ตัวตน การก าหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเหมาะสม   
  นอกจากนี้ ต้องมีการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ 
ใช้ เผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับข้อมูล โดยจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์เป็นหลักฐานให้ชัดเจน ห้าม
มิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ หรือมีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าสิ่งนั้นได้  
 

วิธีการด าเนินการ 
 ก าหนดนโยบายและมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย  
 บริหารจัดการวิธีการจัดเก็บ การประมาลผล เข้าถึงข้อมูล การน าไปใช้ การ

เปิดเผย และการท าลาย 

เครื่องมือที่ใช้ 

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

ผลที่ได้รับ 
 นโยบายด้านรักษาความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล 

(Data Security and Privacy Policies) 
 มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security and Privacy Standard) 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Administrator) 
 บริกรข้อมูล (Data Steward) 

 

๒.๔.๒.๑๐ คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)  

  เป็นการก าหนด สังเกตการณ์ การดูแลความถูกต้อง และปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล ซึ่งคุณภาพของ
ข้อมูลมีความจ าเป็นต่อการใช้งาน เนื่องจากถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยคุณภาพของข้อมูล  ประกอบด้วย ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูล มีความครบถ้ วน 
(Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลมี
ความพร้อมใช้ (Availability) และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ดังแสดงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในบทที่ ๓.๔.๒ ระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Level) 

วิธีการด าเนินการ  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อมูล (Awareness)  

เครื่องมือที่ใช้ 
 Data Cleansing Tools 
 Statistical Analysis Tools  
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ผลที่ได้รับ  รายงานการรับรองคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Certification Reports) 

ผู้เกี่ยวข้อง 
 นักวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูล (Data Quality Analyst) 
 บริกรข้อมูล (Data Steward) 

 
๒.๕ ความสัม ัน ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลกับการก ากับดูแลข้อมูล 

จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูลของสมาคมบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ 
(Data Management Association International)  จะเห็นว่า การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
เป็นส่วนที่ส าคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นกลไกในการก าหนดทิศทาง ควบคุม 
และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไป
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีได้ก าหนดไว้  

ดังนั้น สิ่งที่ควรริเริ่มเป็นอันดับแรกของการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูล ก็คือ การก ากับดูแล
ข้อมูล เพราะเป็นเรื่องของการก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ว่าการก ากับดูแล ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินทรัพย์ข้อมูลนั้น เป็นไป
อย่างมีระเบียบ ถูกต้อง และมีความยั่งยืน โดยการก ากับดูแลข้อมูลจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ 
องค์ประกอบหรือกิจกรรมของการบริหารจัดการข้อมูล  

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการข้อมูลนั้นมีความหมายที่กว้างกว่าและเกี่ยวข้องกับแง่มุมของการใช้
ข้อมูลและด าเนินงานในกระบวนการที่เกิดข้ึนซ้ า ๆ ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของข้อมูล  

ทั้งนี้ หากภาครัฐมีการก ากับดูแลข้อมูลที่ดีจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้
ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับ
ความคุ้มทุนต่อการด าเนินงาน 

๒.๖ กรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy Framework) 

การก าหนดนโยบายข้อมูล (Data Policy) จัดเป็นพ้ืนฐานของการก ากับดูแลข้อมูลที่ดี ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการก าหนดนโยบายที่ระบุอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร มีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
รวมถึงควรมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายข้อมูลได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยนโยบายข้อมูลควรมีการระบุอย่างน้อย ดังนี้ 

๒.๖.๑ หมวดทั่วไป (General Domain) 
๑) ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล โดยต้อง

ได้รับการมอบอ านาจและการอนุมัติจากผู้บริหาร 
๒) ก าหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นเจ้าของข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูล

ของหน่วยงาน เพราะหน่วยงานถือเป็นเจ้าของข้อมูลทุกประเภทที่เกิดจากการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานนั้น ๆ  

๓) ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายข้อมูลกับการด าเนินการใด ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๔) ทบทวนนโยบายข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากพบว่า
นโยบายข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

๕) สื่อสารและเผยแพร่นโยบายข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
๖) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการมีการก ากับดูแลข้อมูล และการบริหาร

จัดการข้อมูล โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหารจัดการและวงจรชีวิตของข้อมูล  

๒.๖.๒ หมวดการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Domain) 
๑) ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บทั้งข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูล ข้อมูลแบบกึ่ง

โครงสร้าง เช่น เอ็กส์ เอ็ม แอล (XML) และข้อมูลไม่เป็นโครงสร้าง เช่น เอกสาร ภาพ เสียง หรือ
วีดีโอ 

๒) ก าหนดสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูลที่เอ้ือต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพ
ของข้อมูล  

๓) ก าหนดนโยบาย มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึง การสูญหาย 
การท าลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต  

๔) ก าหนดชั้นความลับของข้อมูล และจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานการจัดชั้น
ความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมี
ความมั่นคงปลอดภัย และรักษาคุณภาพของข้อมูล  

๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดย
มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 

๖) จัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน โดยข้อมูลนั้น
จะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๗) ก าหนดแนวทางในการท าลายข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีการใช้งานหรือมีการเก็บข้อมูลไว้นานเกิน
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด และควรมีการเก็บรักษาเมทาดาตาของข้อมูลที่ท าลายไว้ เพ่ือใช้ส าหรับ
การตรวจสอบภายหลัง 

๒.๖.๓ หมวดการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Domain) 
๑) จัดท าวิธีการ มาตรฐานของการประมวลผลข้อมูล และท าการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
๒) ด าเนินการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามขอบเขต เงื่อนไข 

หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
๓) บันทึกการประมวลผลข้อมูล และบุคคลที่ท าการประมวลผลข้อมูล 
๔) จัดท าเมทาดาตาส าหรับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูล 
๕) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดท าเมทาดาตา  

๒.๖.๔ หมวดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Domain) 
๑) ก าหนดแนวปฏิบัติและสัญญาอนุญาตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะยังคง

ความมั่นคงปลอดภัยและรักษาคุณภาพของข้อมูล เช่น การจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและ
คุณภาพข้อมูล ผู้ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ Contact Center)  

๒) ก าหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ เตรียมการ เริ่มด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และสิ้นสุดการด าเนินการ 
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๓) ก าหนดรายการชุดข้อมูลมาตรฐาน เมทาดาตาของชุดข้อมูลมาตรฐาน และข้อข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

๔) ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๕) ต้องมีการบันทึการใช้งาน (Log File) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
๖) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลถูกด าเนินการได้อย่างเหมาะสมหรือเป็นไป ตามแนว

ปฏิบัติ กระบวนการแลกเปลี่ยน และมาตรฐานที่ก าหนด 

๒.๖.๕ หมวดการใช้และการเปิดเผยข้อมูล (Data Use and Publish Domain) 
๑) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่ว่าข้อมูลจะ

อยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม 
๒) ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล 
๓) ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและน าไปใช้ได้ง่าย 
๔) ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย 
๕) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลถูกด าเนินการได้อย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพของข้อมูล 
 
๒.๗ มาตรฐานข้อมูล (Data Standard)  

การจัดท ามาตรฐานข้อมูลเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการก ากับดูแลข้อมูล โดยนโยบายข้อมูลระบุสิ่งที่ควร
ท าหรือไม่ควรท าในการบริหารจัดการข้อมูล ขณะที่มาตรฐานข้อมูลอธิบายว่าสิ่งนั้นต้องท าอย่างไร การจัดท า
มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดความหลากหลายของวิธีการ ตัวอย่างมาตรฐาน
ข้อมูล เช่น มาตรฐานชุดข้อมูล (Dataset Standard) มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard)  และ
มาตรฐานชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard)  

มาตรฐานชุดข้อมูล (Dataset Standard) คือ การก าหนดรูปแบบและข้อก าหนดของข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันจากหลาย ๆ ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งส่วนงานหรือหน่วยงานต้องร่วมกันก าหนดเมทาดาตาขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แล้วด าเนินการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ที่กระจาย
อยู่ตามส่วนงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับเมทาดาตาที่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) คือ การก าหนดรูปแบบและข้อก าหนดของเมทาดาตา 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน ตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน เช่น เมทาดาตาต้องประกอบไปด้วย ๖ 
ส่วน ดังต่อไปนี้ ๑) ชื่อข้อมูล ๒) ค าอธิบายข้อมูล ๓) ค าส าคัญ ๔) วันที่ท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด ๕) ชื่อ
เจ้าของข้อมูล และ ๖) ฟิลด์ข้อมูล (Data Field/Element) โดยที่แต่ละฟิลด์ต้องประกอบไปด้วย ๔ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ ๑) ชื่อฟิลด์ข้อมูล ๒) ประเภทข้อมูล เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ และวันที่ ๓) ช่วงค่าของข้อมูล เช่น 
จ านวนเงินต้องอยู่ในช่วง ๐ ถึง ๑ พันล้านบาท  และ ๔) การยอมให้ฟิลด์ข้อมูลเป็นค่าว่างได้หรือไม่  

มาตรฐานชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard) คือ การก าหนดรูปแบบและข้อก าหนด
ของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ชั้น
ความลับมักถูกก าหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างประเภท
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ของผลกระทบ ๑) ด้านชื่อเสียง เช่น ข้อมูลในเชิงลบของหน่วยงานถูกเปิดเผยส่งผลให้หน่วยงานหรือประเทศ
เสียชื่อเสียง ๒) ด้านความต่อเนื่องของการด าเนินการ เช่น ข้อมูลระบบเครือข่ายถูกเปิดเผยท าให้ระบบ
เครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตี ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานหยุดชะงักหรือล่าช้า ๓) ด้าน
การเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตในหน่วยงานถูกเปิดเผย ท าให้สูญเสียงบประมาณของหน่วยงาน และ ๔) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย ส่งผลให้บุคคลากรคนส าคัญต้องลาออก ตัวอย่างชั้นความลับ 
เช่น ลับที่สุด ลับมาก ลับ ใช้ภายในหน่วยงาน และเปิดเผยได้
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บทที่ ๓ กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK) 
 

กรอบการก ากับดูแลข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านของนิยาม
และกฎที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล และกระบวนการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความส าคัญที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานตามที่
ก าหนดไว้ โดยสรุปรายละเอียดดังรูปที่ ๖  

 

 

รูปที่ ๖ กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน 

จากรูปที่ ๖ แบบแสดงกรอบการก ากับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย นิยามและกฎที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definitions and Rules) โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 
และกระบวนการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Processes) โดยบุคคลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงสร้าง
การก ากับดูแลข้อมูล จะเป็นผู้ก าหนดนิยามและกฎที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส าหรับใช้ในการสร้างการก ากับดูแล
ข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ไดก้ าหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ สภา แวดล้อมของการก ากับดูแลข้อมูล 

๓.๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล 
ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร หรือสิทธิส่วนบุคคลในประเทศไทย มี ๓ ประเด็นที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อหลักแนวคิดการก ากับดูแลข้อมูล ซึ่งหากหน่วยงานในประเทศไทยต้องการสร้างหรือปรับปรุง
ระบบภายในให้มกีารก ากับดูแลข้อมูล จะต้องพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
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๑) การเปิดเผยข้อมูล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตราที่ ๕๙ ได้ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล

หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของ
รัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ 

 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี ๓ ประเด็นที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่  

 ข้อมูลภาครัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
 ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล 
 ก าหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ 

๒) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 การก าหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
เนื่องจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างมีหลักเกณฑ์ 

 ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ว่า “ก าหนดให้ภาครัฐที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

๓) การรักษาความลับ 
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ

การก ากับดูแลข้อมูล ได้แก่ ก าหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ 

 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ ที่จัดท าขึ้นจาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ควรน ามา
พิจารณาในการก ากับดูแลข้อมูล 

นอกจากการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานต้องพิจารณากฎหมาย 
ระเบียบ นโยบาย หรือ พ.ร.บ. ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่ไปกับการก ากับดูแลข้อมูลด้วย กฎหมายซึ่งก าลัง
อยู่ระหว่างการยกร่างที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีการยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... โดย
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  

๒) มีการยกร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ... ขึ้นมาใหม่ โดยจะท าการยกเลิก พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล คือ มีการ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าช่องทางในการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

๓) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. Fin Tech โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภาคธุรกิจเข้าถึงข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 
 อ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุน การเข้าถึงข้อมูล  และการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน 
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๔) คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความลับของทางราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิจารณา ร่าง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... โดยออก
ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเสนอให้มีการเพ่ิมก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการรักษาความลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับของทางราชการ พ.ศ. ... เพ่ือก าหนดค านิยามและความหมายของค าว่า “ความมั่นคง
ของรัฐ” และ “ความลับของทางราชการ” พร้อมกับก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยข้อมูล 

๓.๑.๒ หลักการของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการมีการก ากับดูแล 
การจะท าให้เกิดการก ากับดูแลของข้อมูล จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สนับสนุนให้เกิดการ

ก ากับดูแลข้อมูลที่ดี ในขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่อาจส่งผลในเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนหรือ
ปฏิรูปให้เกิดการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานด้วย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้อจ ากัดที่
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการก ากับดูแลข้อมูลหน่วยงานได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานล้วนมีวัฒนธรรม
องค์กรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  

ดังนั้น ความตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความจ าเป็นต่อการ
ก าหนดโครงสร้าง นโยบาย บทบาทหน้าที่ การด าเนินงานที่เอ้ือต่อการก ากับดูแลข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้น 
นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการรองรับกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการก ากับดูแลข้อมูลก็
จะเปลี่ยนตามไปด้วย 

๓.๒ โครงสร้างของการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 

๓.๒.๑ โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) 
การก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ล าดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลข้อมูล และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามล าดับขั้น โครงสร้างไม่ควรมีล าดับขั้นมาก
เกินไป เพราะจะท าให้การด าเนินงานช้า ขณะเดียวกันไม่ควรน้อยจนเกินไปเพราะจะท าให้ขาดอ านาจในการ
ตัดสินใจ  
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ส านักงานก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Office)

ผู้สร้างข้อมูล
(Data Creator)

ผู้ใช้ข้อมูล
(Data User)

ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค
(Data Custodian)

บริกรข้อมูล
(Data Steward)

CIO CDO

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล ภายในหน่วยงาน
(Data Governance Council)

CEO

 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างโครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 

จากรูปที่ ๗ ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer) หรือผู้อ านวยการหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ท าหน้าที่ตัดสินใจเชิง
นโยบายและบริหารจัดการภายในคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล เช่น การก าหนดนโยบายข้อมูล ก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน  

ส านักงานก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) ประกอบด้วย บริกรข้อมูล (Data Steward) 
และผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค (Data Custodian) ซึ่งรับค าสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล และ
ให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล โดยบริกรข้อมูลเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้าน
ธุรกิจ ขณะที่ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิคเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามปกติผู้ดูแลข้อมูล
ด้านเทคนิคจะท าหน้าที่ตามค าสั่งของบริกรข้อมูล ส่วนเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนงาน
ก ากับดูแลข้อมูล อย่างไรก็ตามเจ้าของข้อมูลจะท างานร่วมกับหรือคล้ายกับบริกรข้อมูล เช่น บริกรข้อมูลจะท า
หน้าที่ในการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลแทนเจ้าของข้อมูล แต่ในกรณีที่ข้อมูลจัดอยู่ในชั้นความลับอาจจ าเป็นต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน บริกรข้อมูลท าหน้าที่ทวนสอบการด าเนินงานกับข้อมูลตามรอบการ
ตรวจสอบ ในขณะที่เจ้าของข้อมูลท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานโดยตรง เป็นต้น หน่วยงานสามารถจัดตั้ง
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ส่วนงานก ากับดูแลข้อมูลในรูปแบบเสมือน (Virtual Team) หรือส่วนงานแยกออกมาจากส่วนงานอ่ืนอย่าง
ชัดเจนได ้ 

ผู้สร้างข้อมูล (Data Creator) และผู้ใช้ข้อมูล (Data User) ท าหน้าที่ระบุความต้องการในการใช้
ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และระดับคุณภาพข้อมูลที่ต้องการ  

๓.๒.๒ บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) 
บทบาท (Role) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่เหมาะสมจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ซ่ึงการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่อกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder) มีความหมายรวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอที เช่น ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) 
คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล  (Data Governance Council) ส านักงานก ากับดูแลข้อมูล  (Data 
Governance Office) บริกรข้อมูล (Data Steward) ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค (Data Custodian) ผู้สร้าง
ข้อมูล (Data Creator) และผู้ใช้ข้อมูล (Data User) เป็นต้น 

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ให้ค าแนะน า 
และท าการตัดสินใจ เกี่ยวกับการก ากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การอนุมัตินโยบายข้อมูล กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงจะท าหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการก ากับ
ดูแลข้อมูล  

คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) คือ กลุ่มบุคคลที่มาจากผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอที เช่น ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ผู้อ านวยการหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนงาน เป็นต้น ท าหน้าที่ในการก าหนดความต้องการ ให้
ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ นโยบายข้อมูล เกณฑ์การวัดคุณภาพ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล รวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลในการก ากับดูแล   

ส านักงานก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) คือ กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและไอทีต่อคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล และบริการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูล กลุ่มบุคคลนี้อาจจะประกอบไปด้วย บริกรข้อมูล (Data Steward) และผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค (Data 
Custodian) 

บริกรข้อมูล (Data Steward) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการนิยามเมทาดาตา นิยามความ
ต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
ร่างนโยบายข้อมูลด้วยการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management 
Professional) ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับการด าเนินการต่อข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลหรือท างานร่วมกับทีมคุณภาพข้อมูล (Data Quality Team) วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ แล้ว
รายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้ทราบ ลดความขัดแย้งระหว่าง
การประชุม บริกรข้อมูลมักจะเป็นบุคคลที่มาจากฝ่ายธุรกิจแต่มีความเข้าใจด้านไอที  
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ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค (Data Custodian) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บริกรข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานใด ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นไปตามนโยบาย
ข้อมูล คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล
ด้านเทคนิคมักจะเป็นบุคคลฝ่ายไอทีแต่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ 

เจ้าของข้อมูล (Data Owner) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความมั่นใจได้
ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย  ท าการทบทวนและ
อนุมัติการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑ์การท าความ
สะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นต้น ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และจัดชั้นความลับของข้อมูล 

ผู้สร้างข้อมูล (Data Creator) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ สร้าง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการท างานร่วมกับบริกรข้อมูล เพ่ือตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล (Data User) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ในการระบุความต้องการในการใช้ข้อมูลและรายงาน
ประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล 

 

รูปที่ ๘ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากรูปที่ ๘ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของข้อมูล (Data Owner) เป็นผู้ก าหนดสิทธิการเข้าถึง และด าเนินงาน
ใด ๆ กับข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของ ทั้งข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูล กึ่งโครงสร้าง เช่น เอ็กส์  เอ็ม แอล 
(XML) และไม่มีโครงสร้าง เช่น เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้อาจจะก าหนดให้บริกรข้อมูล (Data 
Steward) ท าหน้าที่ในการก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานแทนเจ้าของข้อมูลได้ในบางกรณี  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับข้อมูล (Data Stakeholder) มีหน้าที่ต้องด าเนินงานกับข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ก าหนด
ไว้ เช่น การเพ่ิม ลบ แก้ไข ประมวลผล น าไปใช้ แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูล 



กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

๓๑ | ห น้ า  
 

ในการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของข้อมูล (Data Rule) หรือนโยบาย
ข้อมูล (Data Policy) ที่หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด โดยมีบริกรข้อมูล (Data Steward) หรือผู้ดูแลข้อมูลด้าน
เทคนิค (Data Custodian) เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าของข้อมูล (Data Owner) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder) ให้ยังคงการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของข้อมูล (Data 
Rule) หรือนโยบายข้อมูล (Data Policy) อยู่เสมอ ในขณะที่ผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ของข้อมูล (Data Rule) หรือ
นโยบายข้อมูล (Data Policy) เช่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ต้องพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ของข้อมูล 
(Data Rule) หรือนโยบายข้อมูล (Data Policy) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนด
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยบริกรข้อมูล (Data Steward) ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค (Data Custodian) หรือ
นักกฎหมาย (Lawyer) เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้กฎเกณฑ์ของข้อมูล (Data Rule) หรือนโยบาย
ข้อมูล (Data Policy) เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพต่อไป  

๓.๓ กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล 

หลักพ้ืนฐานของการก าหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ประกอบด้วย การเลือกข้อมูลเพ่ือด าเนินการ
ก ากับดูแล การระบุเป้าหมาย การก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน 

๑. การเลือกข้อมูลเพื่อด าเนินการก ากับดูแล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง ข้อมูลความลับ
ทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั้นสามารถใช้วิธีการ เช่น 
กระบวนการย้อนกลับทางวิศวกรรม (Reverse Engineer) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และการส ารวจข้อมูล (Survey) 

๒. การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล 
การเข้าถึงและการจัดการ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ 

๓. การก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการก าหนดมาตรฐานโดยทั่วไป แนวทางท่ีใช้ ได้แก่ การ
ตั้งชื่อ คุณภาพของข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล กระบวนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read 
Update Delete – CRUD) และการเก็บในหน่วยเก็บถาวร (Archive) เป็นต้น 

๔. การบริหารจัดการคน เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงต้าน การสื่อสารที่
ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งจะ
ช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงได้ดี 

 

๓.๓.๑ กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)  
กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) เป็นขั้นตอนที่ใช้ส าหรับก ากับดูแลการ

การด าเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
กระบวนการก ากับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การวางแผน (Plan) 

การวางแผนจะเริ่มตั้งแต่ก าหนดประเด็นปัญหาซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
ก าหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลต่อไป เมื่อมีการก าหนดกฎระเบียบไว้
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แล้วอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หลังจากที่ได้มีการก าหนด
ประเด็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วกระบวนการถัดไปคือการเตรียมแผนงานและการวางแผนตามแผนงาน
เพ่ือที่จะได้ก าหนดการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาและกรอบที่ก าหนด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากนั้นน าแผนและนโยบายข้อมูลไปประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ 

๒) การปฏิบัติ (Do) 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ 

๓) การตรวจสอบ, วัดผล และรายงาน (Check, Measure, Report) 

บุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูลจะด าเนินการก ากับดูแลสอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด พร้อมทั้งท าการวัดผลด้าน
คุณภาพข้อมูลและรายงานผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาที่พบ 

๔) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

รายการความต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลข้อมูลให้ดีขึ้นจากผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมไปถึงผลที่ได้รับจากการรายงานผลการตรวจสอบ (เช่น รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการด าเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล และรายงานความมั่นคงปลอดภัย ) 
จะถูกใช้ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 

๓.๓.๒ แนวทางการจัดการกระบวนการและผลที่ได้รับจากการด าเนินการ (Deliverables) 
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ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน าเข้า ส่วนน าออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนการ (Processes) ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนน าออก (Output) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholder) 

๑ การวางแผน (๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
(๒) รายการชุดข้อมูล  
(๓) รายการประเด็นปัญหาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
การด าเนินงานต่อนโยบายข้ อมู ล 
รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความ
มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูล หรือรายงาน
ความเสี่ยงต่อข้อมูล 

(๑) แผนด าเนินการ (ขอบเขต เวลา ทีม
ก ากับดูแลข้อมูล และต้นทุน) 

(๑) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๒) คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล 
(๓) บริกรข้อมูล 

๒ การปฏิบัติ (๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
(๒) แผนด าเนินการ (ขอบเขต เวลา ทีม
ก ากับดูแลข้อมูล และต้นทุน)  

(๑) รายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 
(๒) ผลการปฏิบัติงาน 
 

(๑) ผู้บริหารงาน 
(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) บริกรข้อมูล 
(๔) ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค 

๓ ตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
(๒) เกณฑ์การวัดระดับความพร้อมของ
การก ากับดูแลข้อมูล ระดับคุณภาพ
ข้อมูล และระดับความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลคุณภาพข้อมูล และระดับความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูล 

(๑ ) รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการด าเนินงานต่อนโยบาย
ข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล รายงาน
ความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูล หรื อ
รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล 

(๑) บริกรข้อมูล 
(๒) ผู้ดูแลข้อมูลด้านเทคนิค  
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ตารางที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนน าเข้า ส่วนน าออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ) 

กระบวนการ (Process) ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนน าออก (Output) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholder) 
๔ ปรับปรุงการก ากับดูแล (๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
(๒) โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 
(๓) เกณฑ์การวัดระดับความพร้อมของ
การก ากับดูแลข้อมูล ระดับคุณภาพ
ข้อมูล และระดับความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูล 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการด าเนินงานต่อ
นโยบายข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล 
และรายงานความมั่นคงปลอดภัย 
(๕) รายการความต้องการจากผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
(๒) โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 
(๓) เกณฑ์การวัดระดับความพร้อมของ
การก ากับดูแลข้อมูล ระดับคุณภาพข้อมูล 
และระดับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
 

(๑) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(๒) คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล 
(๓) บริกรข้อมูล 
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๓.๔ การวัดการด าเนินการและความส าเร็จของการก ากับดูแลข้อมูล 

การวัดการด าเนินการหรือการวัดระดับความพร้อมของการก ากับดูแล จะแสดงให้ เห็นถึง
สถานะปัจจุบันว่าหน่วยงานได้มีการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูลมากน้อยขนาดไหน ซึ่งผลของการด าเนินงาน
ก ากับดูแลจะส่งผลในระดับคุณภาพของข้อมูล ระดับความพร้อมที่สูงควรจะสะท้อนถึงคุณภาพข้อมูลที่สูง 
อย่างไรก็ตาม ระดับความพร้อมกับคุณภาพข้อมูลอาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุอ่ืนหรือเกณฑ์
การวัดระดับความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรจะค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้ง
ด าเนินการแก้ไขเกณฑ์การวัดระดับความพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน แนวทางการ
วัดระดับความพร้อมของการก ากับดูแลและระดับคุณภาพของข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ ระดับความพร้อมของการก ากับดูแลข้อมูล 
การก ากับดูแลข้อมูลนอกจากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการที่เกิดประสิทธิภาพแล้ว การวัดระดับของ

การด าเนินงานเป็นอีกปัจจัยส าคัญ ซึ่งจะท าให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ด าเนินการแล้ว และสิ่งใดบ้างที่ควรจะ
ด าเนินการต่อไป เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ระดับความพร้อมของการก ากับดูแล
ข้อมูล ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับการด าเนินงานในการก ากับดูแลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ๖ ระดับ
ดังต่อไปนี้ 

 ระดับ ๐ : None หมายถึง ไม่มีการก ากับดูแลข้อมูลหรือมีแต่ไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นทางการ นั่นคือ 
มีการด าเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

 ระดับ ๑ : Initial หมายถึง ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูกก าหนด
ขึ้นมาเฉพาะกิจ ท าให้แต่ละโครงการมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกัน และอ านาจในการ
จัดการและก ากับดูแลข้อมูลที่มีอยู่ในไอทีแต่มีข้อจ ากัดต่อกระบวนการทางธุรกิจ การท างานร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจและไอทีไม่สอดคล้องกัน 

 ระดับ ๒ : Managed หมายถึง เริ่มมีการก าหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงานหรือ
บริการ และมีการก าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล เป็นต้น กระบวนการถูกน าไปใช้กับโครงการส าคัญ ๆ ภายในส่วนงาน  

 ระดับ ๓ : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกก าหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
ก าหนดส่วนงานกลางในการก ากับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและไอที มีการบังคับ
ใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน คุณภาพข้อมูลถูกติดตามและถูกรายงานผล 

 ระดับ ๔ : Advanced หมายถึง กระบวนการก ากับดูแลและคุณภาพข้อมูลถูกวัดและถูกรายงานผล 
 ระดับ ๕ : Optimized หมายถึง มีการด าเนินการการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการด าเนินการก ากับ

ดูแล วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกระบวนการก ากับข้อมูลถูกก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงนี้จะถูกใช้เป็นเกณฑ์
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการก ากับและติดตาม 

ระดับความพร้อมของการก ากับดูแลข้อมูลสรุปไว้ตามตารางที่ ๓
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 ตารางที่ ๓ ระดับความพร้อมของการก ากับดูแลข้อมูล 

ระดับ กระบวนการก ากับ
ดูแล 

โครงสร้างการก ากับดูแล นโยบายข้อมูลและการ
ตรวจสอบ 

การวัดประสิท ิภา 
กระบวนการและคุณภา ข้อมูล 

การวัดความคุ้มทุนและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๐ : None ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ 

๑ : Initial กระบวนการยังไม่
เป็นมาตรฐาน   

มีการก าหนดผู้ก ากับดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ 

๒ : Managed มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานส่วนงาน/ 

บริการ 

มีการก าหนดผู้ก ากับดูแล
ในแต่ละส่วนงาน/บริการ 

บังคับใช้ในส่วนงาน/ บริการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ 

๓: Standardized มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

มีส่วนงานกลางในการ
ก ากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ

ไอที 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน มีการวัดคุณภาพข้อมูล ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ 

๔ : Advanced มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

มีส่วนงานกลางในการ
ก ากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ

ไอที 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน มีการวัดประสิทธิภาพ
กระบวนการและคุณภาพข้อมูล 

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นทางการ 

๕ : Optimized มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน 

มีส่วนงานกลางในการ
ก ากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ

ไอที 

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน มีการวัดประสิทธิภาพ
กระบวนการและคุณภาพข้อมูล 

มีการวัดความคุ้มทุนและ
ด าเนินการ 

ปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๓.๔.๒ ระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Level) 

 ระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Levels) เป็นการก าหนดระดับคุณภาพของข้อมูลโดยใช้
หลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ข้อมูลมีความถูกต้อง  (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) และข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลมี
ความพร้อมใช้ (Availability) และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 

๑) ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับ
วิธีการที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลน าเข้า และการควบคุมการประมวลผล การควบคุมข้อมูลน าเข้า
เป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลน าเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะถ้าข้อมูล
น าเข้าไม่มีความถูกต้องแล้วถึงแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใดผลลัพธ์ที่
ได้ก็จะไม่มีความถูกต้อง  หรือน าไปใช้ไม่ได้ ข้อมูลน าเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบว่า
ถูกต้องแล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง  ซึ่งอาจต้องพิมพ์ข้อมูลมาตรวจเช็คด้วยมือก่อนการประมวลผลถึงแม้ว่าจะมีการ
ตรวจสอบข้อมูลน าเข้าแล้วก็ตาม  ก็อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เช่น  เกิดจากการเขียน
โปรแกรมหรือใช้สูตรค านวณผิดพลาดได้  ดังนั้น จึงควรก าหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล 
ได้แก่ การตรวจเช็คยอดรวมที่ได้จากการประมวลผลแต่ละครั้งหรือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติที่มีการค านวณด้วยว่ามีความถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ 

๒) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลที่ด้อย
คุณภาพได้เช่นกัน เช่น  ข้อมูลประวัติคนไข้ หากไม่มีหมู่เลือดของคนไข้  จะไม่สามารถใช้ได้ใน
กรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้  หรือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่กรอกผ่าน
แบบฟอร์ม  ถ้ามีชื่อและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ หรือ
จังหวัด ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน 

๓) ข้อมูลมคีวามต้องกัน (Consistency) คือ ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวที่สอดคล้องกับค่าในชุดข้อมูล
อ่ืน นอกจากนี้ค าจ ากัดความของความสอดคล้องระบุว่าหากมีการดึงข้อมูลสองค่าจากชุดข้อมูล
แยกต่างหากต้องไม่ขัดแย้งกันโดยความสอดคล้องอาจมีการก าหนดไว้ในบริบทต่าง ๆ เช่น 

 ระหว่างหนึ่งชุดของค่าลักษณะประจ าและค่าลักษณะประจ าอ่ืนที่ตั้งอยู่ภายในระเบียน
เดียวกัน (Record Level) 

 ระหว่างหนึ่งชุดของค่าลักษณะประจ าและค่าลักษณะประจ าอ่ืนที่ก าหนดในระเบียนที่
ต่างกัน (Cross-Record) 

 ระหว่างหนึ่งชุดของค่าลักษณะประจ าและค่าลักษณะประจ าเดียวกันที่ตั้งอยู่ภายใน
ระเบียนเดียวกันที่จุดที่แตกต่างกันในเวลา (ความสอดคล้องชั่วคราว) 

ความสอดคล้องอาจค านึงถึงแนวคิด "ความสมเหตุสมผล" ซึ่งในช่วงของการยอมรับจะ
ถูกก าหนดในค่าของคุณลักษณะ ตัวอย่างของกฎความสอดคล้องตรวจสอบว่าภายในโครงสร้าง
ล าดับชั้นของบริษัท จ านวนรวมของพนักงานในแต่ละไซต์ไม่ควรเกินจ านวนพนักงานทั้งหมดของ
บริษัท เป็นต้น 
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๔) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้
ทันเวลานั่นคือ จะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพ่ือทันความต้องการของผู้ใช้ 

๕) ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจของผู้ที่จะใช้
งาน โดยจะต้องมีข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ซึ่งต้องมีข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์
แผนงานต้องการข้อมูลบัญชีของการประกันภัยต่อเขตต่าง ๆ แต่ข้อมูลไม่พร้อมใช้งานจนกระทั่ง
ต้องใช้คนเขียนโปรแกรมเพ่ือดึงข้อมูลนั้นออกมา ในกรณีนี้หากข้อมูลมีความพร้อมกับความ
ต้องการใช้ ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทันที 

๖) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ระดับของข้อมูลที่บริหารจัดการต้องการ
น าเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
ทางสถิติที่จะเป็นการน าเสนอในรูปแบบตารางเข้าใจง่าย และข้อความอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ 

 
ระดับคุณภาพของข้อมูลสามารถวัดออกมาในรูปแบบของร้อยละของคะแนนที่ได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔ ระดับคุณภา ข้อมูล 

ชื่อชุดข้อมูล 

ระดับคุณภาพข้อมูล 
ความ
ถูกต้อง 
(ร้อยละ) 

ความ
ครบถ้วน 
(ร้อยละ) 

ความ
ต้องกัน 
(ร้อยละ) 

ความเป็น
ปัจจุบัน 
(ร้อยละ) 

ความ
พร้อมใช้ 
(ร้อยละ) 

ตรงตามความ
ต้องการใช้ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

ชุดข้อมูลที่ ๑        
ชุดข้อมูลที่ ๒        
ชุดข้อมูลที่ ๓        
ชุดข้อมูลที่ ๔        
ชุดข้อมูลที่ ๕        

ค่าเฉลี่ย        
 
๓.๕ แนวทางการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline) 

๓.๕.๑ การก ากับดูแลข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนการของการรับส่งข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานหรือ

ระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
ข้อมูลการน าเข้า/ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ข้อมูล
เกษตรกรผู้ยากจน และข้อมูลความม่ันคงประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนต้องไม่เป็นข้อมูลเปิด (Open 
Data) หรือข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ 

การก ากับดูแลข้อมูลถือเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
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ของประเทศ สอดคล้องกับรูปที่ ๙ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการก ากับดูแลข้อมูลเข้ามาควบคุมการบูรณาการข้อมูล (Data 
Integration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
(Interoperability) อย่างแท้จริง 

 

รูปที่ ๙ ความสัม ัน ์ระหว่างการก ากับดูแลข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
โดยกิจกรรมของการก ากับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรประกอบไปด้วย ๑) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒) ก าหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ๓) ก าหนดแนว
ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดบทบาทหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
๑.๑) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล เช่น คณะกรรมการ

ก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) หรือคณะท างานเปิดเผยข้อมูล 
๑.๒) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น บุคคลที่ท า

หน้าที่ออกแบบกระบวนการและเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data 
Integration Architect)  และบุคคลที่ท าหน้าที่ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้
สอดคล้องกับที่ได้ออกแบบไว้ (Data Integration Specialist)  

๑.๓) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการ
แลกเปลี่ยนหรือขอใช้ข้อมูล เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center) 

๒) ก าหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ในหัวข้อ ๒.๖.๔ ได้แสดงกรอบนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังต่อไปนี้  
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๒.๑) ก าหนดแนวปฏิบัติและสัญญาอนุญาตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล
จะยังคงความมั่นคงปลอดภัยและรักษาคุณภาพของข้อมูล เช่น การจัดการเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยและคุณภาพข้อมูล ผู้ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ Contact Center)  

๒.๒) ก าหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ เตรียมการ เริ่มด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดการด าเนินการ 

๒.๓) ก าหนดรายการชุดข้อมูลมาตรฐาน เมทาดาตาของชุดข้อมูลมาตรฐาน และข้อตกลงใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๒.๔) ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๒.๕) ต้องมีการบันทึการใช้งาน (Log File) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
๒.๖) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลถูกด าเนินการได้อย่างเหมาะสมหรือเป็นไป 

ตามแนวปฏิบัติ กระบวนการแลกเปลี่ยน และมาตรฐานที่ก าหนด 
๓) ก าหนดแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

แนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๓.๑) ก าหนดสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถน ามาข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม

กฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ 
๓.๒) จัดท าเมทาดาตา (Metadata) ของชุดข้อมูลที่ขอ ตัวอย่างองค์ประกอบของเมทาดาตา 

เช่น ชื่อข้อมูล ค าอธิบายข้อมูล ค าส าคัญ วันที่ท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด ชื่อ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และฟิลด์ข้อมูล ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเมทาดาตามี
ฟิลด์ข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูล  

๓.๓) จัดท าสัญญาอนุญาตหรือเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล ตัวอย่างส่วนประกอบ
ของสัญญา เช่น วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ขอบเขตในการน าไปใช้ ช่วงวันที่ในการ
เข้าถึง ความถี่ในการเข้าถึง ช่วงเวลาในการน าไปใช้ ฟิลด์ที่สามารถเข้าถึง และรายการ
ที่สามารถเข้าถึง  
 ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และเข้าถึงเป็นรายบุคคล 

หน่วยงานที่ขอใช้จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน พร้อมทั้งแจ้งผล
การตอบรับการยินยอมไปยังหน่วยงานที่ถือครองข้อมูล  

 ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าถึงบางส่วนหรือทุกรายการ หน่วยงานที่ถือ
ครองข้อมูลต้องมีมาตรการในการปกปิดไม่ให้หน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูล  สามารถ
ทราบได้ว่าข้อมูลแต่ละรายการเป็นของบุคคลใด โดยอ้างอิง “แนวปฏิบัติในการ
ปกป้องข้อมูลที่ ระบุตั วบุคคลได้  (Guideline to protect the Personally 
Identifiable Information)” 

๓.๔) ตรวจสอบชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ว่าอยู่ในชั้นความลับที่
สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนตัว  

๓.๕) ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ก่อนการแลกเปลี่ยน 
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๓.๖) ก าหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  เช่น 
Representational State Transfer (REST) และ Simple Object Access Protocol 
(SOAP) 

๓.๗) ต้องพิจารณาการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูล
ความมั่นคงประเทศ  

๓.๘) ติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยและคุณภาพข้อมูล โดยมีการก าหนดระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement-SLA) 

๓.๕.๒ การก ากับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล 
ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ “ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่และ

แจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาอนุญาต หรือเงื่อนไขเดียวกัน
กับที่มาหรือตามเจ้าของงานก าหนด”2 ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเปิดเผยได้ ต้องเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เปิด (Open Format) และไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเฉพาะ (Non-Proprietary Format) ที่คนและเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและน าไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ข้อมูลเปิดถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินการของภาครัฐและความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งสามารถวัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้จากมาตรฐานตัวชี้วัด เช่น Open Data Index และ Open 
Data Barometer เพ่ือให้อันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสูงขึ้น หน่วยงานรัฐควรด าเนินการเปิดเผยตาม
หลักการเปิดเผยข้อมูล ๘ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑) Complete (สมบูรณ์) ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความมั่นคง
จะต้องถูกเปิดเผยโดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อก าหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง 
และเอกสิทธิ์ที่ชอบด้วยเหตุผล 

๒) Primary (ข้อมูลปฐมภูมิ) ข้อมูลควรจะถูกเผยแพร่จากแหล่งที่เก็บข้อมูลโดยตรงด้วยระดับความ
ละเอียดสูง ไม่มีการปรับแต่งหรือท าให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data) 

๓) Timely (ทันเวลา) คือ ข้อมูลควรจะเป็นปัจจุบันและหากเป็นไปได้อาจจะเป็นลักษณะ Real-
time feed ซึ่งอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการเพ่ิมอรรถประโยชน์ของข้อมูลนั้น ๆ ชุด
ข้อมูลควรจะมีการบันทึกเวลา (Timestamps) หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้
ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน 

๔) Accessible (สามารถเข้าถึงได้) ข้อมูลถูกเปิดเพ่ือให้ผู้ใช้ที่หลากหลายและมีจุดประสงค์ต่างกันซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านั้นไดแ้ละข้อมูลจะต้องรองรับการใช้งานจากทุกแพลตฟอร์ม 

๕) Machine readability (เครื่องสามารถอ่านได้) ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่น าไปประมวลผลได้
โดยอัตโนมัติ 

๖) Non-discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ) ทุกคนสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการ
ลงทะเบียนผู้ใช้ 

                                                           
2 https://data.go.th/~/fdocument/14 
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๗) Non-proprietary (ปลอดกรรมสิทธิ์) ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดไม่ใช่
รูปแบบมาตรฐานเฉพาะและไม่มีองค์กรใดมีสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว 

๘) License-free (ใช้งานฟรี) ข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้งานอย่างแพร่หลายท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบรรลุ
เป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ควรจะ
หลีกเลี่ยงข้อจ ากัดในการใช้งานข้อมูล 

 
โดยกิจกรรมของการก ากับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลควรประกอบไปด้วย ๑) ก าหนด

บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒) ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ ๓) ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดบทบาทหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล  
๑.๑) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล เช่น คณะกรรมการ

ก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) หรือคณะท างานเปิดเผยข้อมูล 
๑.๒) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการด าเนินการและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล  
๑.๓) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าถึง

ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center) 
๒) ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

ในหัวข้อ ๒.๖.๕ ได้แสดงกรอบนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

๒.๑) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่
ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม 

๒.๒) ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล 
๒.๓) ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและน าไปใช้ได้ง่าย 
๒.๔) ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย 
๒.๕) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลถูกด าเนินการได้อย่างเหมาะสมหรือเป็นไป

ตามแนวทางที่ก าหนดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพของข้อมูล 
๓) ก าหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล 

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๓.๑) คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและ

เป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้อย่างแพร่หลายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๓.๒) พิจารณาชุดข้อมูลที่คัดเลือก ชุดข้อมูลที่คัดเลือกส าหรับเผยแพร่นั้นต้องอยู่ในชั้น
ความลับที่สามารถเผยแพร่ได้ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนตัว  

๓.๓) จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ นั่นคือ ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ง่าย (Machine-Readable) หรือระดับการเปิดเผยข้อมูล 
ระดับ ๒ ขึ้น ไป  เช่น รูปแบบของ Comma-Separated Values – CSV และ 
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Application Programming Interface - API รวมถึงการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata)  เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล เช่น เจ้าของ
ข้อมูล วัตถุประสงค์ ขอบเขต วันที่เผยแพร่ ความถี่ ในการปรับปรุง ความถี่ในการ
เผยแพร่ และแหล่งที่มาของข้อมูล  

๓.๔) น าชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ หน่วยงานจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือน าชุดข้อมูลขึ้น
เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ Universal Resource Identifier- URI ของหน่วยงาน 

พร้อมค าอธิบายชุดข้อมูล 

 เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยปฏิบัติตามเอกสาร คู่มือการน าข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่บน data.go.th  

 ผู้ใช้ข้อมูลถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่
หน่วยงานได้เผยแพร่ผ่านช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการร้องขอข้อมูลที่
ต้องการได้ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
นั้น จะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมถึงช่วยให้เกิดการสร้างงานใหม่ ๆ อีกด้วย 

๓.๕.๓ แนวทางการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูลอ่ืน ๆ 
ในส่วนนี้ได้ให้แนวทางการด าเนินการก ากับดูแลข้อมูลบางส่วน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ก ากับดูแลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย  

๑) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  (ดูที่  
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/33/5a42315f04a4f439866e879220ff72
27.pdf) 

๒) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงาน (ดูที่ https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-
ER-eDocumentStandard-V08-14F-0816.pdf) 

๓) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง (ดูที่ https://standard.etda.or.th/wp-
content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations-V08-08F-0529.pdf) 

๔) แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data Publication Guidelines)  
 แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค (ดูที่ https://data.go.th/~/fdocument/14) 
 แบบฟอร์มเมทาดาตา (ดูที่ https://data.go.th/~/fdocument/7) 
 Open Data Handbook (ดูที่ https://data.go.th/~/document/6) 
 คู่มือการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th (ดูที่ https://data.go.th/~/document/13) 

https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/33/5a42315f04a4f439866e879220ff7227.pdf
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/33/5a42315f04a4f439866e879220ff7227.pdf
https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandard-V08-14F-0816.pdf
https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandard-V08-14F-0816.pdf
https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations-V08-08F-0529.pdf
https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations-V08-08F-0529.pdf
https://data.go.th/~/fdocument/14
https://data.go.th/~/fdocument/7
https://data.go.th/~/document/6
https://data.go.th/~/document/13
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๕) แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to protect the Personally 
Identifiable Information) 

๖) แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม (Guidelines for Data Innovation)  

แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดท าเมทาดาตา (ดูที่ ภาคผนวก ก และ ข ตามล าดับ) 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก แบบ อร์มการจัดท าเมทาดาตา 

ตารางท่ี ๕ แบบ อร์มการจัดท าเมทาดาตา 

เมทาดาตา โปรดระบุ 

๑) ชื่อเรื่อง  (ชื่อของข้อมูลที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง) 

 

๒) หน่วยงานเจ้าของเรื่อง พร้อมที่ติดต่อ (ชื่อ
บุคคลหรือชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อมูล 
และท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ )  

 

๓) หัวเรื่องหรือค าส าคญั ที่ใช้ส าหรับอ้างอิงในการ
ค้นหาข้อมูล (หัวข้อ ค า หรือวลี ที่ใช้ส าหรับ
การค้นเรื่องที่ต้องการได้) 

 

๔) ค าอธิบายอย่างย่อ (รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล) 

 

๕) หน่วยงานที่ให้ข้อมูล พร้อมที่ติดต่อ (ชื่อบุคคล
หรือชื่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และท่ีอยู่ที่
สามารถติดต่อได้)  

 

๖) ผู้สนับสนุน หรือผู้ร่วมด าเนินการ (บุคคลหรือ
หน่วยงานนอกเหนือจากผู้รับผิดชอบข้อมูล ที่
สนับสนุนหรือร่วมด าเนินการ) 

 

๗) วันที่เริ่มต้น (วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล)  

๘) วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย (วัน เดือน ปี สุดท้าย
ที่มีการปรับปรุงข้อมูล) 

 

 

๙) วิธีการได้มา (วิธีการที่ได้ซึ่ง ข้อมูล เช่น การ
รายงานจากระบบทะเบียน, การส ารวจข้อมูล, 
การวิจัย, เป็นต้น) 

 การรายงานจากระบบทะเบียน 
 การส ารวจข้อมูล 
 การวิจัย 
 อ่ืน ๆ.................................... 
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๑๐) ประเภทการน าเสนอ (ประเภทการน าเสนอ 
ข้อมูล เช่น home page, รายงานวิชาการ, 
ตารางสถิติ, ผลงานวิจัย, เป็นต้น) 

 Home page 
 รายงานวิชาการ 
 ตารางสถิติ 
 ผลงานวิจัย 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๑) รูปแบบการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (รูปแบบที่
บันทึกข้อมูลปฐมภูมิ เช่น text/html, ASCII, 
database, image, etc.) 

 Text/html 
 ASCII 
 Database 
 Image 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๒) รูปแบบการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (รูปแบบที่
บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ เช่น text/html, ASCII, 
database, image, etc.) 

 Text/html 
 ASCII 
 Database 
 Image 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๓) รหัสอ้างอิงเพ่ือการเข้าถึงข้อมูล (สัญลักษณ์ 
หรือ เลขท่ี หรือ รหัสอ้างอิง ที่ระบุเฉพาะว่า
เป็น ข้อมูล นั้นๆ เช่น URL) 

 

๑๔) แหล่งที่มา  (ระบุแหล่งทีม่าของข้อมูล)  

๑๕) ภาษาท่ีใช้ (ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน ๆ) 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๖) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุ link เรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง)  

 

๑๗) สรุปขอบเขต (ค าอธิบายถึงขอบเขตของข้อมูล)  

๑๘) ขอบเขตทางภูมิศาสตร์หรือเขตการปกครอง 
(ขอบเขต หรือ พ้ืนที่ในการน าเสนอ ข้อมูล เช่น 
เฉพาะ กทม., ทั่วประเทศ)  

 กรุงเทพมหานคร 
 ทั่วประเทศ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๙) หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล (หน่วยของการ
จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล เช่น หมู่บ้าน 
ครัวเรือน บุคคล สถานประกอบการ เป็นต้น)  

 หมู่บ้าน 
 ครัวเรือน 
 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 อ่ืน ๆ.................................... 
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๒๐) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล (หน่วยย่อย หรือ 
ขอบเขตท่ีย่อยที่สุดที่มีข้อมูล เช่น ข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน, จังหวัด, ภาค, ประเทศ เป็นต้น)  

 หมู่บ้าน 
 ต าบล 
 อ าเภอ 
 จังหวัด 
 ภาค 
 ประเทศ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๒๑) ระเบียบในการเข้าถึงข้อมูล   

๒๒) ระเบียบในการใช้ข้อมูล  

 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างการจัดท าเมทาดาตา 

ตารางท่ี ๖ ตัวอย่างการจัดท าเมทาดาตา 

เมทาดาตา โปรดระบุ 

๑) ชื่อเรื่อง  (ชื่อของข้อมูล ที่ก าหนดโดย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 

ส ารวจภาวะการท างาน 

๒) หน่วยงานเจ้าของเรื่องพร้อมที่ติดต่อ (ชื่อ
บุคคลหรือชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อมูล 
และท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ )  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓) หัวเรื่องหรือค าส าคัญที่ใช้ส าหรับอ้างอิงในการ
ค้นหา ข้อมูล (หัวข้อ ค า หรือวลี ที่ใช้ส าหรับ
การค้นเรื่องที่ต้องการได้) 

แรงงาน 

๔) ค าอธิบายอย่างย่อ (รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล) 

ผู้มีงานท า, ผู้ว่างงาน, ก าลังแรงงานปัจจุบัน, ก าลัง
แรงงานที่รอฤดูกาล, ก าลังแรงงานรวม, ผู้ไม่อยู่ใน
ก าลังแรงงาน,งาน, อาชีพ, อุตสาหกรรม, สถานภาพ
การท างาน, ชั่วโมงท างาน, รายได้ของลูกจ้าง, 
ระยะเวลาของการหางานท า, ระดับการศึกษาที่
ส าเร็จ 

๕) หน่วยงานที่ให้ข้อมูล พร้อมที่ติดต่อ (ชื่อบุคคล
หรือชื่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และท่ีอยู่ที่
สามารถติดต่อได้)  

กลุ่มสถิติแรงงาน  ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม   
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๖) ผู้สนับสนุน หรือผู้ร่วมด าเนินการ (บุคคลหรือ
หน่วยงานนอกเหนือจากผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ที่
สนับสนุนหรือร่วมด าเนินการ) 

- 

๗) วันที่เริ่มต้น (วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล) 13 พฤศจิกายน 2560 

๘) วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย (วัน เดือน ปี สุดท้าย
ที่มีการปรับปรุงข้อมูล) 

 

30 กรกฎาคม 2560 

๙) วิธีการได้มา (วิธีการที่ได้ซึ่ง ข้อมูล เช่น การ
รายงานจากระบบทะเบียน, การส ารวจข้อมูล, 
การวิจัย, เป็นต้น) 

 การรายงานจากระบบทะเบียน 
 การส ารวจข้อมูล 
 การวิจัย 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๐) ประเภทการน าเสนอ (ประเภทการน าเสนอ 
ข้อมูล เช่น home page, รายงานวิชาการ, 
ตารางสถิติ, ผลงานวิจัย, เป็นต้น) 

 Home page 
 รายงานวิชาการ 
 ตารางสถิติ 
 ผลงานวิจัย 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๑) รูปแบบการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (รูปแบบที่
บันทึกข้อมูลปฐมภูมิ เช่น text/html, ASCII, 
database, image, etc.) 

 Text/html 
 ASCII 
 Database 
 Image 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๒) รูปแบบการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (รูปแบบที่
บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ เช่น text/html, ASCII, 
database, image, etc.) 

 Text/html 
 ASCII 
 Database 
 Image 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๓) รหัสอ้างอิงเพ่ือการเข้าถึงข้อมูล (สัญลักษณ์ 
หรือ เลขท่ี หรือ รหัสอ้างอิง ที่ระบุเฉพาะว่า
เป็น ข้อมูล นั้นๆ เช่น URL) 

nso.go.th 

๑๔) แหล่งที่มา  (ระบุแหล่งทีม่าของข้อมูล) โครงการส ารวจ 

๑๕) ภาษาท่ีใช้ (ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน ๆ) 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
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 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๖) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุ link เรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง)  

http://www.molsw.go.th      
http://www.nesdb.go.th 
http://www.bot.or.th/ 

๑๗) สรุปขอบเขต (ค าอธิบายถึงขอบเขตของ 
ข้อมูล) 

ครัวเรือน 

๑๘) ขอบเขตทางภูมิศาสตร์หรือเขตการปกครอง 
(ขอบเขต หรือ พ้ืนที่ในการน าเสนอ ข้อมูล เช่น 
เฉพาะ กทม., ทั่วประเทศ)  

 กรุงเทพมหานคร 
 ทั่วประเทศ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๑๙) หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล (หน่วยของการ
จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล เช่น หมู่บ้าน 
ครัวเรือน บุคคล สถานประกอบการ เป็นต้น)  

 หมู่บ้าน 
 ครัวเรือน 
 บุคคล 
 สถานประกอบการ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๒๐) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล (หน่วยย่อย หรือ 
ขอบเขตท่ีย่อยที่สุดที่มีข้อมูล เช่น ข้อมูลระดับ
หมู่บ้าน, จังหวัด, ภาค, ประเทศ เป็นต้น)  

 หมู่บ้าน 
 ต าบล 
 อ าเภอ 
 จังหวัด 
 ภาค 
 ประเทศ 
 อ่ืน ๆ.................................... 

๒๑) ระเบียบในการเข้าถึงข้อมูล  ผู้ใช้ทั่วไป 

๒๒) ระเบียบในการใช้ข้อมูล ระเบียบในการใช้ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

http://www.nesdb.go.th/
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