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บทสรุปผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)
ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสาคัญกับ การนา
ข้อมูล มาใช้ส นั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิจ และสั งคมดิจิ ทัล ให้ กับ ทุ กภาคส่ ว น แต่ในปัจ จุ บั น
หน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่อง ความซ้าซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น
การรักษาความลับ การเข้าถึง ข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง
ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริห าร
จัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องให้หน่วยงานมีมาตรการและแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) พบว่าการกากับ
ดูแลข้อมูล ถือเป็น หัว ใจส าคัญในการบริห ารจัดการข้อมูล (Data Management) กล่าวคือ การกากับ ดูแล
ข้อมูลเป็นกลไกในการกาหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานได้
ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้ การกากับดูแลข้อมูลที่ดี
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดาเนินงาน
เพื่อให้การได้มาและการนาไปใช้ข้อมู ลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้
จริ ง กรอบการกากับ ดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ในเอกสารฉบับนี้จึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อ
กาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมของการกากับดูแลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกับข้อมูล บทบาท
และความรับผิดชอบในการกากับดูแลข้อมูล กระบวนการกากับดูแลข้อมูล และการวัดการดาเนินการและ
ความสาเร็ จของการกากับดูแล กล่ าวคือ บุ คคลที่ได้รับบทบาทในการกากับดูแลจะมีห น้าที่ในการกาหนด
ขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลทีใ่ ช้ในกระบวนการกากับดูแล เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ จนถึงการทาลาย โดย
กฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน การ
วัดผลการดาเนินการช่วยให้เห็นระดับการดาเนินการของการกากับดูแลข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล
กรอบการกากับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นาไปปรับใช้ให้เข้ากับลั กษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้
สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๑๐ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

บทที่ ๑ บทนา (INTRODUCTION)
๑.๑ ความเป็นมา
ข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สาคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันนั้นยังมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น
ข้อมูลเดียวกันแต่จัดเก็บกระจายไปในหลายระบบ หลายส่วนงาน หลายรูปแบบ) ด้านการเปิดเผยข้อมูล (เช่น
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ใน
รูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึง ความเป็น
ส่วนบุคคล) และด้านคุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความต้องกัน ความเป็นปัจจุบัน ตรง
ตามความต้องการใช้งาน ความพร้อมใช้)
สาเหตุของปัญหานั้นมาจากการขาดการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล
(สร้ า ง จั ด เก็ บ ประมวลผล น าไปใช้ เปิ ด เผย และท าลาย) ขาดการบู ร ณาการข้ อ มู ล อุ ป สรรคทางด้ า น
กฎระเบี ย บ รวมถึงการบริ หารจั ดการที่ ไม่ ครอบคลุ มประเภทของข้ อมู ล นั่นคือ ข้อมูลที่ มีโ ครงสร้า ง (เช่น
ฐานข้อมูล ) กึ่งโครงสร้ าง (เช่น Extensible Markup Language - XML) ไม่มีโ ครงสร้าง (เช่น เสี ยง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว)
ดังนั้นเพื่อให้การนาข้อมูลไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยกรอบ
การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ที่เอื้อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถนาไปใช้
กากับดูแล และบริหารจัดการข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
๑.๒ วัตถุประสงค์
การจัดทากรอบการกากับดูแลข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปผลักดัน และดาเนินการใน
การกากับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๑.๓ หน่วยงานภาครัฐที่นาไปใช้
กรอบการกากับดูแลข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงการกากับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ง ๔ ประเภท คือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ดังนี้
๑) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งกาไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ
๒) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดาเนินงานเชิงพาณิชย์ แต่
สามารถรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วนในบางกรณี
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๓) องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รัฐ
จัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอานาจบริหารจัดการ
๔) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หมายถึง
 องค์ ก ารของรั ฐ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ ( Independent Administrative Organization) ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลกิจกรรมของรัฐ ตาม
นโยบายสาคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอานาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชน
หรือประชาชน ในการสมทบเงินเข้ากองทุน
๑.๔ ขอบเขตของเนื้อหาภายในกรอบการกากับดูแลข้อมูล
ขอบเขตของกรอบการกากับดูแลข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทที่ ๒ อธิบายถึงแนวคิดการ
กากับดูแลข้อมูล ประกอบด้วย นิยามของการกากับดูแลข้อมูล ความหมายและประเภทข้อมูล การบริหารจัดการ
ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลกับการกากับดูแลข้อมูล แนวคิดในการกากับดูแลข้อมูลจาก
ต่างประเทศ และกรณีศึกษาในการกากับดูแลข้อมูลจากต่างประเทศ บทที่ ๓ กล่าวถึงกรอบการกากับดูแลข้อมูล
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการกากับดูแลข้อมูล การนิยามข้อมูล กฎเกณฑ์ข้อมูล โครงสร้างของการกากับ
ดูแลข้อมูล กระบวนการกากับดูแลข้อมูล และการวัดการดาเนินการและความสาเร็จของการกากับดูแลข้อมูล
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บทที่ ๒ แนวคิดการกากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE CONCEPT)
๒.๑ นิยามของการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Definition)
การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล (Data Governance) ได้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ ค านิ ย ามไว้
ดังต่อไปนี้
“กิจกรรมที่ประกอบด้วยการกาหนดอานาจ การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูล
โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ของหน่วยงาน” (Askham, N., 2016)
“ระบบที่กาหนดถึงอานาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ ซึ่งแบบแผนดังกล่าวต้องสามารถอธิบายได้ว่า ใครมี
บทบาทในการทาอะไรกับข้อมูลชุดไหน เมื่อไร ใช้หลักการและวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล ” (Thomas,
2009)
“การกาหนดสิทธิ์และการควบคุม (การวางแผน การตรวจสอบ และการบังคับ) ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล” (Henderson et al., 2017)
“การจัดการข้อมูล จากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทาให้หน่วยงานตระหนักถึงการจัดทามาตรฐาน
ข้อมูลที่เป็นระบบและการบูรณาการข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ” (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)
จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) คือ “การกาหนด
สิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทา การใช้งาน และการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กาหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้”
ในมุมมองของภาครัฐ การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) หมายถึง “การกาหนดสิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการ
นาไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น
การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริ ก ารประชาชน การเสริ ม สร้ า งและผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการใช้ น วั ต กรรมข้ อ มู ล ” ทั้ ง นี้ Intragovernmental Group on Geographic Information (IGGI, 2005) ให้องค์ประกอบหลักของการกากับดูแล
ข้อมูลที่ดี ประกอบไปด้วย
๑) มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนบุคคล โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลและการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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๒) มีมาตรการควบคุมและจั ดการวงจรชีวิตของข้อมูล ซึ่งประกอบด้ว ย การประเมินธุรกิจ การ
กาหนดประเภทและแนวทางการแบ่งประเภทของชุดข้อมูล มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
เก็บข้อมูลและการทาลายข้อมูล
๓) มีนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยกาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ของข้อมูลเป็นกรอบสาหรับการ
บริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูล
๔) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยกาหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูล
หรือฐานข้อมูลบางแหล่งอาจจะมีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน
๕) ข้อมูลมีเมทาดาตา โดยเมทาดาตาจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุด นี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อะไร สามารถนาไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตาที่เหมาะสม
กับการใช้งาน
๖) ข้อมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุน
ให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒ ข้อมูล (Data)
ข้อมูล คือ “ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการคานวณ”
(Australian Institute of Health and Welfare, 2014) ข้อมูล จัดเป็นองค์ประกอบหลั ก ในการขั บเคลื่ อ น
หน่วยงาน ซึง่ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ รวมถึงบุคลากร
ข้อมูลจึงเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีความสาคัญเช่นเดีย วกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ดังนั้นหน่วยงานจึง
จาเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล เช่น การรักษาความลับของ
ข้ อ มู ล (Confidentiality) การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านข้ อ มู ล ได้ ( Loss of
Availability) การรั กษาความถูกต้องครบถ้ว นของข้อมูล (Integrity) การทาให้ ข้อมูล เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(Timeliness) ทั้งนี้ เพื่อ ตอบสนองต่ อ การตัดสิ น ใจทั้ง ในระดับ ปฏิบั ติ ก ารและระดั บยุ ทธศาสตร์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒.๑ ประเภทข้อมูล (Types of Data)
ข้อมูลถูกจัดแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

รูปที่ ๑ ประเภทข้อมูล
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๑) ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ โดย
นิยามความหมายและคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ข้อมูล โครงสร้างมีชั้นเดียวทาให้ง่ายต่อการค้นหา
เช่น ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล Comma-Separated Values – CSV ดังแสดงในตารางที่ ๑
๒) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ แต่
โครงสร้ า งเป็ น แบบล าดั บ ขั้ น (Hierarchy) เช่ น Extensible Markup Language - XML
JavaScript Object Notation - JSON
๓) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูล
ไว้ มักจะอยู่ในรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดิทัศน์
๒.๒.๒ ชุดข้อมูล (Datasets)
คือ “ข้อมูล ที่มีการรวบรวมไว้ โดยปกติ อยู่ในรูปแบบของตารางข้ อ มูล ” (Askham et al., 2013)
ตารางที่ ๑ แสดงตัวอย่างชุดข้อมูล พนั กงานในรูปแบบตารางข้อมูลหรือข้ อมูล ที่มีโ ครงสร้าง (Structured
Data) มีทั้งหมด ๓ แถว ๕ ฟิลด์ (Data Field/Element/Attribute) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างชุดข้อมูลพนักงาน
ชื่อ
วิชัย
พิเชษฐ์
วิมลมาส

นามสกุล
ใจดี
วิเศษศิลป์
วงศ์สกุล

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
26
28
25

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

๒.๒.๓ ฐานข้อมูล (Database)
คือ “กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน”
(Malinowski, E. & Zimányi, E., 2009) หรือกล่ าวได้ว่า แต่ล ะฐานข้อมูล จะประกอบไปด้ว ยหลาย ๆ ชุด
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันดังแสดงในรูปที่ ๒

รูปที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูลกับชุดข้อมูล
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๒.๓ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
การบริหารจัดการข้อมูล คือ “คาจากัดความที่อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน (Plan) ระบุ
(Specify) เปิ ดใช้ งาน (Enable) สร้ าง (Create) รั บ (Acquire) ดู แลรั กษา (Maintain) ใช้ (Use) จั ดเก็ บถาวร
(Archive) ดึงข้อมูล (Retrieve) ควบคุม (Control) และทาลายข้อมูล (Purge)” (Cupola et al., 2014)
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญสาหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องตระหนักว่าข้อมูลที่มี
อยู่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และจากการเกิดขึ้นของข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดย
อัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อให้
หน่วยงานสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลหรือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยา จึงต้องได้รับการบริหาร
จัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เช่น
๑) เพื่อการจัดเก็บ นามาใช้งาน และประมวลผลข้อมูลตามที่หน่วยงานต้องการ
๒) เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยใช้กระบวนการกากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของ
ข้อมูล
๓) เพื่อจัดหมวดหมู่ และกาหนดมาตรฐานของข้อมูล โดยใช้การจาแนกข้อมูล และกาหนดกรอบการ
ทางานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๔) เพื่อให้สามารถนาข้อมูลกลับมาใช้ได้ในภายหลัง โดยกาหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ
๖) เพื่อการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิด
จากภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลนั้น มีองค์ประกอบในการบริหารจัดการตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล ดัง
รูปที่ ๓

รูปที่ ๓ วงจรชีวิตของข้อมูล และองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล
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๒.๓.๑ วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
วงจรชีวิตของข้อมูล คือ “ลาดับขั้นตอนของข้อมูลตั้งแต่เริ่มสร้างข้อมูลไปจนถึงการทาลายข้อมูล ”
ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๑) กระบวนการสร้างข้อมูล (Create) เป็นการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยวิธีการบันทึกเข้าไปด้วยบุคคล
หรือบันทึกอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) รวมถึงการ
ซื้อข้อมูล หรือการรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เพื่อนามาจัดเก็บในภายหลัง
๒) กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Store) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการสร้างหรือข้อมูลที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สูญหายหรือถูกทาลาย
และให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะจัดเก็บลง
แฟ้มข้อมูล (File) หรือระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)
๓) กระบวนการใช้ข้อมูล (Use) เป็นการนาข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล เช่น การถ่ายโอนข้อมูล การ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทารายงาน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการสารอง (Backup) ข้อมูล โดยการคัดลอกข้อมูลที่ใช้
งานอยู่ ในปั จจุ บั น เพื่อทาส าเนา เช่น ใช้โปรแกรมในการส ารองข้อมูล เป็นการหลี กเลี่ ยงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่สารองไว้ในสื่ อ
บันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ทันที โดยการกู้คืน (Restore)
๔) กระบวนการเผยแพร่ ข้ อ มู ล (Publish) เป็ น การแชร์ ข้ อ มู ล (Sharing) การกระจายข้ อ มู ล
(Dissemination) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(Exchange) และการกาหนดเงื่อนไขในการนาข้อมูลไปใช้ (Condition)
๕) กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูลถาวร (Archive) เป็นการคัดลอกเอาข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้ งาน
หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อทาสาเนาสาหรับการเก็บรักษา โดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีการลบ ปรับปรุง หรือ
แก้ไขอีก และสามารถนากลับไปใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ
๖) กระบวนการทาลายข้อมูล (Destroy) เป็นการทาลายข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นการทาลายข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บถาวรเป็นระยะเวลานานหรือเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
๒.๓.๒ องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Component)
จากการศึ กษาแนวคิ ดของ DAMA International (Henderson et al., 2017) ในการบริหารจั ดการ
ข้อมูล ได้กาหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้
๒.๓.๒.๑ สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
สถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล (Data Architecture) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร
(Enterprise Architecture) เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ มของข้อมูลทั้งหมดที่มีในหน่วยงาน ความสัมพันธ์
ระหว่ า งข้ อ มู ล กั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กั บ แอปพลิ เ คชัน สถาปั ต ยกรรม
เทคโนโลยีข้อมูล สถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูล สถาปัตยกรรมเมทาดาตา เป็นต้น สถาปัตยกรรมข้อมูล
จะอยู่ในรูปแบบของแบบจาลองข้อมูลที่มองเห็นภาพรวม ความเชื่อมโยง และการไหลของข้อมูลในระดับต่ าง
ๆ ทั้งหมดของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานต้นน้า กลางน้า หรือปลายน้า สามารถอธิบายสถานะที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบัน และกาหนดความต้องการสาหรับอนาคต เพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้าใจและเห็นเป็นภาพเดียวกัน
ดังนั้นจึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการวางแผนบริหารจัดการข้อมูล
๑. กลุ่มกระบวนการด้านยุทธศาสตร์
D1: น ยบายรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ
D2: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
D3: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านดิจิทัล
D4: ตัวชี้วัด ด้านธุรกิจ
D5: ตัวชี้วัด ด้านดิจิทัล

D6: ข้อมูลการตลาด
D7: ข้อมูลการพั นาองค์กร
D8: ข้อมูลสถาปตยกรรมองค์กร
D9: ข้อมูลงบประมาณ
D10: ข้อมูลข้อตกลงความร่ว มมือ

D30: ข้อมูลพนักงาน
D31: ข้อมูลการจัด ื้อจัดจ้าง
D32: ข้อมูลพัสดุ
D33: ข้อมูล ครงสร้างพื้น ฐานสานักงาน
D34: ข้อมูลงานสารบรรณ
D35: ข้อมูลทางบัญชี
D36: ข้อมูลมาตรฐานสากลและกระบวนการ
D37: ก ระเบียบ ข้อบังคับ

D11: ข้อมูลวิจัยผลิตภัณ ์ /บริการ
D12: ข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบ
D13: ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณ /์ บริการ
D14: ข้อมูลผลิตภัณ ์/บริการ
D15: ข้อมูลผลิตภัณ ์ที่พั นาขึ้น
D16: ข้อมูลการพั นาและการใช้งานผลิตภัณ ์
D17: ข้อมูลบริหาร ครงการพั นา

D18: ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณ ์/บริการ
D19: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
D20: ข้อมูลการติดตั้ง
D21: ข้อมูลการประชาสัมพันธ์

๓. กลุ่มกระบวนการให้บริการ

๔. กลุ่มกระบวนการสนับสนุน
D29: ข้อมูล ครงสร้างองค์ก ร

๒. กลุ่มกระบวนการออกแบบและพั นา

D38: สัญญา
D39: ข้อมูลร้องทุกข์
D40: ทรัพย์สินทางปญญา
D41: ข้อมูลการนัดหมายผู้บริหาร
D42: ข้อมูลวาระ/รายงานการประชุม
D43: ข้อมูลองค์ความรู้

D22: ข้อมูลลูกค้า
D23: ข้อมูลบริหาร ครงการขาย
D24: ข้อมูลการขาย
D25: ข้อมูล ครงสร้างพื้น ฐาน
D26: ข้อมูลการติดตาม ควบคุม และการบารุงรักษา

D27: แผนการบริห ารความต่อเนื่องและกู้คืนภัยพิบัติ
D28: ข้อมูลเหตุการณ์ /ปญหา และแนวทางการแก้ไข

๕. กลุ่มกระบวนการวัดและประเมินผล
D44: ข้อมูลความเสี่ย ง
D48: ข้อมูลความสอดคล้อง ก ระเบียบสานักงานกับก หมาย
D45: ข้อมูลการควบคุมภายใน
D49: ความพึงพอใจต่อบริการ
D46: ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
D50: ผลการประเมินการให้บริการ
D47: ข้อมูลการป ิบัติตามมาตรฐานสากล

รูปที่ ๔ ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลกับกลุ่มกระบวนการป ิบัติงาน
จากรูปที่ ๔ ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลกับกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึง
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่มีการดาเนินการในแต่ละกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน กอง หรือส่วนงานภายใน
หน่วยงาน ความสัมพันธ์นี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล กาหนดขอบเขต
กาหนดอัตรากาลังคน และจัดสรรงบประมาณในการกากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล จากตาราง
ที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับแอปพลิเคชันในงานบริหารจัดการพัสดุ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเดียวกัน
อาจจะมีการใช้งานหรือเก็บซ้าซ้อนกันในหลาย ๆ แอปพลิเคชัน
ดังนั้ น ความสั มพันธ์ร ะหว่างข้อมูล กับแอปพลิเคชันสามารถสนับสนุนการบูรณาการข้อมูล (Data
Integration) ได้จากการที่ข้อมูลกระจายอยู่ตามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมการบูรณาการ
ข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ ๘ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์
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ตารางที่ ๒ ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับแอปพลิเคชัน สาหรับงานบริหารจัดการพัสดุ

D30 : ข้อมูลพนักงาน

D31 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ (PO)
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ตารางที่ ๓ สรุปการบริหารจัดการสถาปตยกรรมข้อมูล

วิธีดาเนินการ






สิ่งที่นาเข้า






เครื่องมือที่ใช้

ผลที่ได้รับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง







ทาความเข้าใจกับความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน
ประเมินสถานะและข้อกาหนดของสถาปัตยกรรมข้อมูลในปัจจุบัน
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงแบบจาลองข้อมูลของหน่วยงาน
สร้างความสอดคล้องของข้อมูลของหน่วยงานกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระบวนการธุรกิจ แอปพลิเคชัน
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูล
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
มาตรฐานและเป้าหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่ อ งมื อ จั ด ท าแบบจ าลองข้ อ มู ล (Data Modeling Tool) ส าหรั บ จั ด ท า
แบบจาลองข้อมูลระดับหน่วยงาน
เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การแบบจ าลอง (Model Management Tool) ส าหรั บ
จัดเก็บแบบจาลองข้อมูลและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแบบจาลองข้อมูล
แบบจาลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data Model)
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่วนงาน ข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ข้อมูลกับแอปพลิเคชัน เป็นต้น
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล (Data Technology Architecture)
สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)

๒.๓.๒.๒ การจาลองและการออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)
การจ าลองและการออกแบบข้ อ มู ล (Data Modeling and Design) เป็ น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงระบุข้อกาหนดและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบจาลองข้อมูลแสดงใน
รูปแบบของไดอะแกรม (Diagram) ที่มีการออกแบบลักษณะโครงสร้างของข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารภายใน
หน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน แบบจาลองข้อ มูลจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันพร้อมทั้ง
รายละเอี ย ดของโครงสร้ า งของข้ อ มู ล โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ แบบจ าลองข้ อ มู ล เชิง ความคิด
(Conceptual Data Model) แบบจาลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) และแบบจาลองข้อมูลเชิง
กายภาพ (Physical Data Model)
ขั้นตอนในการสร้างแบบจาลองและการออกแบบข้อมูล เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
เพื่อกาหนดเป็นแบบจาลองข้อมูลเชิงความคิดของข้อมูลขึ้นมา เป็นขั้นตอนของการกาหนดเค้าโครงในระดับ
เบื้องต้น สามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล แต่ยังไม่สามารถนาไปใช้งานได้จริงเพราะเป็นเพียง
แนวคิดเท่านั้น หลังจากนั้นทาการออกแบบข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยกาหนดเป็นแบบจาลองข้อมูลเชิง
ตรรกะ ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้น (เช่น ฟิลด์ข้อมูล) ขั้นตอนสุดท้ายจึงกาหนดแบบจาลอง
ข้อมูลเชิงกายภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง โดยกาหนดรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปแบบของ
ข้อมูล ขนาดของข้อมูล
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รูปที่ ๕ ตัวอย่างแบบจาลองข้อมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model) สาหรับงานบริหารจัดการ
พัสดุ

รูปที่ ๖ ตัวอย่างแบบจาลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) สาหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
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รูปที่ ๗ ตัวอย่างแบบจาลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model) สาหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
จากรูปที่ ๕ แสดงตัวอย่างแบบจาลองข้อมูลเชิงความคิด สาหรับงานบริหารจัดการพัสดุ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ประเภทสินทรัพย์ ๑ ประเภท ประกอบด้วยครุภัณฑ์หลายรายการ พนักงาน ๑ ราย ถือครองครุภัณฑ์
ได้หลายรายการ และแจ้งซ่อมได้หลายครั้ง ครุภัณฑ์ ๑ รายการ สามารถโอน ตรวจนับ และแจ้งซ่อมได้หลาย
ครั้ง สาหรับฟิล์ดข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูลแสดงในแบบจาลองเชิงตรรกะตามรูปที่ ๖ ทั้งนี้รายละเอียดด้าน
เทคนิคอธิบายไว้ในรูปที่ ๗ ประกอบด้วย คีย์หลัก ประเภทข้อมูล และความกว้างของฟิลด์ข้อมูล
ตารางที่ ๔ สรุปการบริหารจัดการการจาลองและการออกแบบข้อมูล
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า

เครื่องมือที่ใช้
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วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน
ออกแบบและพัฒนาแบบจาลองของข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
มาตรฐานและเป้าหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือจัดทาแบบจาลองข้อมูล (Data Modeling Tool)
เครื่องมือบริหารจัดการแบบจาลอง (Model Management Tool)
ระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database Management System - DBMS)
สาหรับออกแบบ แบบจาลองข้อมูลเชิงกายภาพ

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

ผลที่ได้รับ

ผู้เกี่ยวข้อง

 ความต้ อ งการของข้ อ มู ล (Data Requirement) และข้ อ ก าหนดทางธุ ร กิ จ
(Business Rules)
 แบบจาลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models)
 แบบจาลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Models)
 แบบจาลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Models)
 สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
 นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 นักออกแบบจาลองข้อมูล (Data Modeler)

๒.๓.๒.๓ การจัดเก็บและการดาเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations)
การจัดเก็บและการดาเนินการกับข้อมูล (Data Storage and Operations) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มี
โครงสร้าง โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล ส่วนการดาเนินการกับข้อมูล จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผน
การใช้งาน การสารองข้อมูล (Backup) การกู้คืนข้อมูล (Restore) การจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) กระบวน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Create Read Update Delete – CRUD) ตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล การโอนย้าย
ข้อมูล (Migration) รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล
ตารางที่ ๕ สรุปการบริหารจัดการการจัดเกบและการดาเนินการกับข้อมูล
วิธีการดาเนินการ

สิ่งที่นาเข้า
เครื่องมือที่ใช้
ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง
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 สนั บ สนุ น ในส่ ว นของฐานข้ อ มู ล เช่ น การจั ด เก็ บ การส ารอง การกู้ คื น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการฐานข้อมูล
 จัดการในส่วนของเทคโนโลยีด้านข้อมูล เช่น ศึกษาความต้องการของเทคโนโลยี
ด้านข้อมูล
 ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Service Level Agreement)
 สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
 ข้อเสนอแนะในการโอนย้ายข้อมูล (Migration)
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)
 เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administration Tool)
 แผนการสารองและข้อมูลได้รับการสารอง
 แผนการกู้คืนข้อมูลและข้อมูลได้รับการกู้คืน
 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans)
 ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator - DBA)
 วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

๒.๓.๒.๔ การบูรณาการและความสามารถในการทางานร่วมกัน (Data Integration and Interoperability)
การบูรณาการข้อมูล (Data Integration) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่
สอดคล้ อ งกั น เข้ า มารวมอยู่ ใ นแหล่ ง ข้ อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด ท าข้ อ มู ล หลั ก (Master Data)
คลังข้อมูล (Data Warehouse) ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
รูปที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการข้อมูล คลังข้อมูล และทะเลสาบข้อมูล ส่วนความสามารถใน
การทางานร่วมกัน (Interoperability) จะมีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือ
ระบบ โดยมีการอ้างถึงคุณลักษณะของระบบต่าง ๆ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือสื่อสารกันได้ เช่น มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของ Application Programming Interfaces – API
ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทาให้การบูรณาการข้อมูล มีส่วนช่วยควบคุมและ
จัดการคุณภาพของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงาน เพราะทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการแปลงข้อมูล (Transform) และรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานหรือระบบต้นทางไปจนถึงหน่วยงานหรือระบบกลาง และจากหน่วยงานหรือระบบกลางไป
ยังหน่วยงานหรือระบบปลายทาง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ตารางที่ ๖ สรุปการบริหารจัดการการบูรณาการและความสามารถในการทางานร่วมกัน
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า
เครื่องมือที่ใช้

ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง

 กาหนดมาตรฐานและแบบจาลองอ้างอิงของการทางานร่วมกัน
 พัฒนาแผนการดาเนินงานการบูรณาการและการทางานร่วมกัน
 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 เครื่องมือจัดทาแบบจาลองข้อมูล (Data Modeling Tool)
 Enterprire Service Bus (ESB) คือ ตัวกลางที่ทาให้ผู้ต้องการเรียกใช้งานบริการ
(Services) ต่าง ๆ จากระบบสามารถเรียกผ่าน ESB ได้
 รายละเอียดของสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล API
 แนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ข้อตกลงในการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

๒.๓.๒.๕ การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา (Document and Content Management)
การบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา (Document and Content Management) เป็นการวางแผน
การจัดการ การเข้าถึง การใช้งาน และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่ง
โครงสร้าง เช่น การจัดเก็บ การป้องกันความเสียหาย การเข้าถึงข้อมูล ทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษ และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น การบริหารจัดการดังกล่าวมุ่งเน้นที่การรักษา
ความถูกต้องสมบูรณ์ และช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้างได้
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กรอบการกากับดูแลข้อมูล

ตารางที่ ๗ สรุปการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหา
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า
เครื่องมือที่ใช้
ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง

 พัฒนาระบบจัดการเอกสาร เพื่อการจัดเก็บ การเข้าถึง และการควบคุมความ
ปลอดภัย
 จัดทานโยบายการจัดทาเนื้อหา (Content Handling Policies)
 ข้อมูลที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 เอกสารที่เป็นกระดาษ
 เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร (Document Management Tool)
 เครื่องมือบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management Tool)
 เอกสารหรือรายงาน
 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่

๒.๓.๒.๖ ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data)
ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Master and Reference Data) เป็นการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทั้ง
หน่วยงานสามารถเข้าถึง และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยข้อมูลถูกจัดเก็บไว้แหล่งเดียว มีการกาหนดมาตรฐานของ
ข้อมูล เพื่อช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ทาให้ข้อมูลมีคุณภาพ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลหลัก (Master
Data) กั บ ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง (Reference Data) กล่ า วคื อ ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สากล มี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ หน่วยวัดระยะทาง ขณะที่ข้อมูลหลักมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า มีรายละเอียดหรือจานวนฟิลด์ข้อมูลที่มากกว่า และใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
ภายในหน่วยงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานที่
ตารางที่ ๘ สรุปการบริหารจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า
เครื่องมือที่ใช้
ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง
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ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
กาหนดแหล่งที่มา (Source) ของข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
อภิธานศัพท์ข้อมูล (Data Glossary)
เครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management Tools)
เครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิง (Reference Data Management Tools)
เครื่องมือจัดทาแบบจาลองข้อมูล (Data Modeling Tools)
เครื่องมือสาหรับบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools)
ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
นักออกแบบจาลองข้อมูล (Data Modeler)

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

๒.๓.๒.๗ คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์ (Data Warehouse, Data
Lake, Business Intelligence, and Data Analytics)
คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ซึ่งเกิด
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีหลากหลายรูปแบบมาเก็บในคลังข้อมูล โดยผ่านกระบวนการ
ของ Extract Transform Load (ETL) ในรูปแบบข้อมูลที่มโี ครงสร้าง และถูกจัดทาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการนาไปวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence) และดาตาอ
นาไลติกส์ (Data Analytics)
ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) เป็นแหล่งสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลที่
จัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง โดยข้อมูลถูกเก็บรักษาไว้ใน
รูปแบบที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปแบบที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ และสามารถใช้เป็นที่สารองข้อมูล
ต้นฉบับได้

รูปที่ ๘ ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ
และดาตาอนาไลติกส์สาหรับงานบริหารจัดการพัสดุ
จากรูปที่ ๘ คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูลจะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแต่
ละแหล่งอาจจะมี รูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการบูรณาการข้อมูล (ดูที่หัวข้อ
๒.๓.๒.๔) โดยข้อมูลจากคลังข้อมูลสามารถรวมเข้าไปที่ทะเลสาบข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อมูลในคลังข้อมูลจะต้องถูกจัดกลุ่มออกเป็น ตลาดข้อมูล (Data Mart) โดยต้องสอดคล้อง
กับหน่วยงานที่จะนาไปใช้ เช่น ตลาดข้อมูลของฝ่ายบุคคล ตลาดข้อมูลของฝ่ายการตลาด ตลาดข้อมูลของฝ่าย
การเงิน หลังจากนั้นข้อมูลในตลาดข้อมูลถูกนาไปใช้สาหรับการทารายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence)
หรือการทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านวิ ธีการของดาตาอนาไลติกส์ ในกรณีของทะเลสาบข้อมูลสามารถ
นาข้อมูลไปใช้สาหรับทารายงานอัจฉริยะและดาตาอนาไลติกส์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างตลาดข้อมูล
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หลังจากข้อมูลต่าง ๆ ถูกทาการวิเคราะห์ออกเป็นรายงานอัจฉริยะและผลการทานายแล้ว จะถูก
นาไปใช้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารต่อไป
ตารางที่ ๙ สรุปการบริหารจัดการคลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล ระบบรายงานอัจฉริยะ และดาตาอนาไลติกส์
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า

เครื่องมือที่ใช้

ผลที่ได้รับ

ผู้เกี่ยวข้อง

















จัดเตรียมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมารวมกันในคลังข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลสาหรับทาการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)
ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง
เครื่องมือสาหรับบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools)
เครื่องมือบริหารจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Tools)
เครื่องมือสาหรับจัดทารายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence Tools)
เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistics Tools)
การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning and Artificial
Intelligence)
รายงาน และ Dashboard
ผลการทานาย
สถาปนิกข้อมูล (Data Architect)
นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

๒.๓.๒.๘ เมทาดาตา (Metadata)
เมทาดาตา (Metadata) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล หลั ก หรื อ กลุ่ ม ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
กระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและข้อจากัดของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล เมทา
ดาตาช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าใจข้อมูล ระบบ และขั้นตอนการทางานได้ดียิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการเม
ทาดาตา (Metadata Management) เริ่มตั้งแต่ การเก็บรวมรวม การจัดกลุ่ม การดูแล และการควบคุมเมทา
ดาตา ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชุดควรมีเมทาดาตา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับ ชุดข้อมูล เช่น รายละเอียดชุดข้อมูล
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล วัตถุประสงค์การนาไปใช้ ฟิลด์ข้อมูล
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ตารางที่ ๑๐ ตัวอย่างเมทาดาตาของข้อมูลครุภัณ ์
ชื่อข้อมูล
คาอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล
Attribute
เลขครุภัณฑ์

ประเภทสินทรัพย์
ชื่อครุภัณฑ์
รายละเอียด
เลขที่ใบสั่งซื้อ

ราคาที่ซื้อ
หน่วยนับ
วันที่เริ่มต้นคิดค่า
เสื่อม
วันที่หยุดคานวณค่า
เสื่อม
สภาพครุภัณฑ์
ผู้ถือครอง
สถานที่ตั้งพัสดุ
รหัสรุ่นสินค้า
รุ่นสินค้า
วันที่เริ่มต้นประกัน
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ข้อมูลครุภัณฑ์
อ้างถึงครุภัณฑ์ที่หน่วยงานถือครองทั้งจากการซื้อมาหรือรับมารวมถึงพัสดุประเภท
วัสดุควบคุม
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
Description
Type
Allowed Key
Null
รูปแบบเลขครุภัณฑ์: xx-xxxx-xxxCHAR(13)
N
PK
xxxx
รูปแบบเลขวัสดุควบคุม: ED-xxxxxx-xxx-xxxx
(ในกรณีเป็นวัสดุควบคุม ขณะแสดง
รหัสวัสดุควบคุมให้นา “ED” ไว้ข้าง
xx-xxxx-xxx-xxxx)
อ้างอิง: รหัสประเภทสินทรัพย์
CHAR(5)
N
FK
VARCHAR(200)
N
MEDIUMTEXT
Y
รูปแบบ: DGA/XX/XXXX
CHAR(9)
N
คาอธิบาย: XX อ้างถึง ปีงบประมาณ
และ XXXX อ้างถึง Running
Number
ตัวอย่าง: DGA/59/0001
FLOAT
N
อ้างอิง: รหัสหน่วยนับ
VARCHAR(2)
N
FK
รูปแบบ: YYYY-MM-DD
DATETIME
N
คาอธิบาย: ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง: 2016-04-15
รูปแบบ: YYYY-MM-DD
DATETIME
N
คาอธิบาย: ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง: 2016-04-15
อ้างอิง: รหัสสภาพครุภัณฑ์
CHAR(2)
N
FK
อ้างอิง: รหัสพนักงาน
CHAR(7)
N
FK
อ้างอิง: รหัสสถานที่ตั้ง
SMALLINT
N
FK
VARCHAR(200)
N
อ้างอิง: รหัสรุ่นสินค้า
SMALLINT
N
FK
รูปแบบ: YYYY-MM-DD
DATETIME
Y
คาอธิบาย: ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
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ชื่อข้อมูล
คาอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล
Attribute
วันที่สิ้นสุดประกัน
เกณฑ์และ
รายละเอียดการ
ประกัน
วิธีการจาหน่ายพัสดุ

ข้อมูลครุภัณฑ์
อ้างถึงครุภัณฑ์ที่หน่วยงานถือครองทั้งจากการซื้อมาหรือรับมารวมถึงพัสดุประเภท
วัสดุควบคุม
ส่วนจัดซื้อและพัสดุ
Description
Type
Allowed Key
Null
ตัวอย่าง: 2016-04-15
รูปแบบ: YYYY-MM-DD
DATETIME
Y
คาอธิบาย: ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ตัวอย่าง: 2016-04-15
เกณฑ์ รายละเอียดการประกัน และ
MEDIUMTEXT
Y
บริษัทที่ให้การประกัน
อ้างอิง: รหัสวิธีการจาหน่ายพัสดุ

CHAR(2)

N

FK

ตารางที่ ๑๑ สรุปการบริหารจัดการเมทาดาตา
วิธีการดาเนินการ
สิ่งที่นาเข้า
เครื่องมือที่ใช้
ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง

 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการในการจัดทาเมทาดาตา
 กาหนดมาตรฐานของเมทาดาตา
 คู่มือแนวปฏิบัติมาตรการการบริหารจัดการเมทาดาตา เช่น พจนานุกรมข้อมูล
(Data Dictionary) การตั้งชื่อข้อมูล (Data Naming)
 เครื่องมือบริหารจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog Management Tools)
 เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การเมทาดาตา (Metadata Repository Management
Tools)
 เมทาดาตาที่มีคุณภาพ มีความสอดคล้อง และความมั่นคงปลอดภัย
 บริกรข้อมูล (Data Stewards)
 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

๒.๓.๒.๙ ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy)
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) หมายรวมถึง การป้องกันข้อมูลในบริ บทของการ
รักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล จากข้อมูลของมาตรฐาน ISO/IEC27001
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 การรั ก ษาความลั บ (Confidentiality) หมายถึ ง การรั ก ษาข้ อ มู ล ตามสภาพของการจั ด ชั้ น
ความลับ และมีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลในหน่วยงานอาจมีหลาย
ประเภท ข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญ หรืออ่อนไหว จึงต้องมีการรักษาความลับ
เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกคุกคามและเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ เช่น การ
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ส่งข้อมูลที่ปกปิดหรือเป็นความลับต้องมีวิธีการที่ทาให้ทราบได้ว่ าบุคคลที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้
หรือการทีผ่ ู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลได้
 ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) หมายถึง การคงสภาพของข้อมูลหรือการรักษาความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีการปกป้องข้ อมูลให้ปราศจากการถูก
เปลี่ ย นแปลงโดยผู้ ไม่มีสิ ทธิ์ เช่น ข้อมูล ที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูล ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่มีการ
ดัดแปลงหรือแก้ไขระหว่างทาง
 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) หมายถึง การพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ กล่าวคือ
ข้อมูล ต้องพร้ อมส าหรั บ การใช้งานได้เสมอ รวมถึงมีการส ารองข้อมูล ไว้เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น หากต้องการใช้ข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลได้ทันที และใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
โดยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องดาเนินการตั้งแต่การวางแผน การจัดทา การปฏิบัติตาม และ
การบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์
ตัวตน การกาหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบ และความพร้อมใช้ของข้อมูลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ต้องมีการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ
ใช้ เผยแพร่ หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล โดยจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์เป็นหลักฐานให้ชัดเจน ห้าม
มิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ หรือมีกฎหมายกาหนดให้สามารถกระทาสิ่งนั้นได้
ตารางที่ ๑๒ สรุปการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล
วิธีการดาเนินการ

สิ่งที่นาเข้า

เครื่องมือที่ใช้

ผลที่ได้รับ
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 กาหนดนโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล
 บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่วิธีการจัดเก็บ การประมวลผล การเข้าถึงข้อมูล
การนาไปใช้ การเปิดเผย และการทาลาย
 มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
 มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ
ข้อมูล
 มาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)
 เทคโนโลยีจัดการข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน (Identity Management Technology)
 ระบบจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Control System)
 หนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent)
 นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ
ข้อมูล (Data Security and Privacy Policy)
 มาตรฐานชั้นความลับข้อมูล (Data Classification Standard)
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ผู้เกี่ยวข้อง

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

๒.๓.๒.๑๐ คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) เป็นเครื่องมือในการวัดความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการ
นาข้อมูลไปใช้ ต้องมีการวางแผน การดาเนินการ และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้
ข้อมูลมีคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การทาให้ข้อมูลมีคุณภาพ ประกอบด้วย การทาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน
(Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรง
ตามความต้องการของผู้ ใช้ (Relevancy) และข้อมูล มีความพร้อมใช้ (Availability) ดังแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ ๓.๖.๒ การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment)
ตารางที่ ๑๓ สรุปการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล

วิธีการดาเนินการ
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เครื่องมือที่ใช้
ผลที่ได้รับ
ผู้เกี่ยวข้อง









กาหนดข้อมูลที่จาเป็นต้องมีคุณภาพ
พัฒนาและส่งเสริมการให้ความสาคัญกับคุณภาพของข้อมูล (Awareness)
กาหนดขอบเขตของการประเมิน (Assessment) คุณภาพของข้อมูล
ก าหนดและระบุ ล าดั บ ความส าคั ญ (Prioritize) ของการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ มี
คุณภาพ
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการทาให้ข้อมูลมีคุณภาพ เช่น การ
จั ด ท าโปรไฟล์ ข้ อ มู ล (Data Profiling) การท าความสะอาดข้ อ มู ล (Data
Cleansing)
เมทาดาตาทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือในการทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing Tools)
เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis Tools)
รายงานการรับรองคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Certification Reports)
ข้อตกลงระดับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Service Level Agreements)
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
บริกรข้อมูล (Data Stewards)

ทั้งนี้ ร ะดับ คุณภาพข้อมูล ในมุมมองของข้ อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) หรือ วิทยาการข้อมูล (Data
Science) มีความแตกต่างกับระดับคุณภาพข้อมูลทั่วไป เช่น ความพร้อมใช้ของผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Timely) ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ (Reliable) ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือสิ่งที่ต้องการทานาย (Meaningful) และความสามารถในการผลักดันผลการ
วิเคราะห์ถูกนาไปใช้ในสถานการณ์จริง (Sufficient) (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017)
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๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลกับการกากับดูแลข้อมูล
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการข้อมูลของสมาคมบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ
(Data Management Association International) จะเห็ นว่า การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance)
เป็นส่วนที่สาคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นกลไกในการกาหนดทิศทาง ควบคุม
และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานได้ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไป
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้นสิ่งที่ควรริเริ่มเป็นอันดับแรกของการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูล ก็คือ การกากับดูแล
ข้อมูล เพราะเป็นเรื่องของการกาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ว่าการกากับดูแล ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินทรัพย์ข้อมูลนั้ น เป็นไป
อย่ า งมี ร ะเบี ย บ ถู ก ต้ อ ง และมี ค วามยั่ ง ยื น โดยการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล จะต้ อ งเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ๆ
องค์ประกอบหรือกิจกรรมของการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการข้อมูลนั้นมีความหมายที่กว้างกว่า และเกี่ยวข้องกับแง่มุมของการใช้
ข้อมูลและดาเนินงานในกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้า ๆ ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของข้อมูล
ทั้งนี้หากภาครัฐมี การกากับดูแลข้อมูลที่ดีจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีเช่นกัน ส่งผลให้
ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และได้รับ
ความคุม้ ทุนต่อการดาเนินงาน
๒.๕ แนวคิดในการกากับดูแลข้อมูลจากต่างประเทศ
ในส่วนนี้อธิบายแนวคิดในการกากับดูแลข้อมูลของหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทากรอบการกากับดูแลข้อมูลสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๒.๕.๑ แนวคิดของ Data Governance Institute (DGI)
DGI (Thomas, 2009) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ แ นวทางและแนวปฏิ บั ติ ใ นการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล โดย
หน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง DGI เสนอกรอบการกากับดูแลข้อมูล ซึ่ง
มี ๑๐ องค์ประกอบ และถูกจัดกลุ่มเป็น ๓ หมวด ดังต่อไปนี้
๑) กฎเกณฑ์ (Rules of Engagement)
 องค์ประกอบที่ ๑ วิสัยทัศน์และภารกิจ (Vision and Mission)
 องค์ประกอบที่ ๒ เป้าหมาย การวัดการกากับดูแล/การวัดความสาเร็จ และยุทธศาสตร์การ
จัดหาเงินทุน (Goals, Governance Metrics / Success Measures, Funding Strategies)
 องค์ประกอบที่ ๓ นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์ (Data Definitions and Rules)
 องค์ประกอบที่ ๔ สิทธิในการตัดสินใจ (Decision Rights)
 องค์ ป ระกอบที่ ๕ ความสามารถในการตรวจสอบได้ แ ละการรั บ ผิ ด ชอบในผลของการ
ดาเนินการ (Accountabilities)
 องค์ประกอบที่ ๖ การควบคุมความเสี่ยง (Control)
๒) โครงสร้างการกากับดูแลและบุคลากร (People and Organizational Bodies)
๓๒ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

 องค์ประกอบที่ ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholders) คือ บุคลากรของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น บุคคลที่ทาหน้าที่ บันทึกข้อมูล ใช้ข้อมูล และกาหนดกฎเกณฑ์
และความต้ อ งการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ระดั บ บริ ห าร (Executive
Stakeholders) จะถูกกาหนดให้เป็นคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance
Board) เพื่อทาหน้าที่ดูแลภาพรวมของการกากับดูแลข้อมูล กาหนดนโยบายข้อมูล และ
แก้ไขปัญหา
 องค์ประกอบที่ ๘ สานักงานกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) คือ กลุ่มคนที่ทา
หน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการกากับดูแลข้อมูล
เช่น สนั บ สนุ น การสื่ อสารระหว่า งบุ คคลในกิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ องกับ การกากับ ดูแลข้ อ มู ล
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล
 องค์ป ระกอบที่ ๙ บริ กรข้อมูล (Data Stewards) คื อ บุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริก ร
ข้อมูล (Data Stewardship Council) ทาหน้าที่ร่างนโยบายข้อมูล ระบุมาตรฐานที่ จ ะใช้
และอาจให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
๓) กระบวนการกากับดูแลข้อมูล (The Process of Governing Data)
 องค์ป ระกอบที่ ๑๐ กระบวนการกากับดูแลข้อมูล ประกอบด้ว ย กาหนดเป้าหมายและ
ยุ ท ธศาสตร์ เตรี ย มแผนงาน วางแผนงานและงบประมาณ ออกแบบแผนด าเนิ น การ
ประกาศใช้ แ ผนด าเนิ น การ ก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล และติ ด ตามการด าเนิ น งาน/วั ด ผลการ
ดาเนินงาน/รายงานผลการดาเนินงาน
๒.๕.๒ แนวคิดของ Data Management Association International (DAMA International)
DAMA International (Henderson et al., 2017) เป็นองค์กรอิสระที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวคิด และแนวปฏิบั ติใน
การบริหารจัดการข้อมูล โดยมีการกากับดูแลข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการกากับดูแลข้อมูล เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าข้อมูลต่าง ๆ มีการบริหาร
จัดการอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างดีที่สุด รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่ง
การกากับดูแลข้อมูลที่ดีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มุ่งเน้นการลดความเสี่ยง ทั้งด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล รักษาความเป็นส่ว นบุ คคล หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อ มูล ที่มี
คุณภาพ ส าหรั บ เป้ าหมายของการกากับ ดู แลข้อมูล เพื่อทาให้ ห น่ว ยงานสามารถบริห ารจัดการข้อมูล ใน
ลักษณะของสินทรัพย์ได้ โดยนาเสนอหลักการ นโยบาย กระบวนการ กรอบการกากับดูแล และบริหารจัดการ
ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลทุกระดับ DAMA International ได้กล่าวถึง โครงสร้างของ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการกากับดูแลข้อมูลและกระบวนการกากับดูแลข้อมูล ดังนี้
๑) โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกากับดูแลข้อมูล ประกอบด้วย
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Steering Committee)
เป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการขับเคลื่อนให้เกิดการกากับดูแลข้อมูล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกากับดูแล สนับสนุน และระดมทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะ
เป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมาดาเนินงานร่วมกัน
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 คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) เป็นกลุ่มบุคคลที่ริเริ่ม และ
ยกระดับการบริหารจัด การการกากับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็น
ผู้บริหารจากฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงระดับ
หัวหน้างาน ทาหน้าที่จัดทาและตัดสินใจในเชิงนโยบาย
 ส านั กงานกากับ ดูแลข้ อมูล (Data Governance Office) มี ห น้าที่ในการนิยามข้ อมู ล และ
มาตรฐานข้อมูลในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน โดยการประสานงานกับ บริกรข้อมูล (Data
Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) และเจ้าของข้อมูล (Data
Owner)
 ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) กลุ่มบุคคลที่มุ่งเน้นการดาเนินงาน และกาหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูลอย่างน้อยหนึ่ง
องค์ประกอบ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยบริกรข้อมูล (Data Stewards) บริกร
ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน (Local Data Governance Committee)
ในหน่วยงานขนาดใหญ่อาจมีส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับการกากับดูแลข้อมูลโดยเฉพาะที่อยู่
ภายใต้การทางานของคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
๒) กระบวนการกากับ ดูแลข้อมูล เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดาเนินการกากับดูแลอย่ าง
ต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การวางแผนการกากับดูแลข้อมูล โดยการกาหนดเป้าหมาย หลักการ นโยบาย กลยุทธ์ และ
ประเด็นปัญหาในการกากับดูแล มีการประเมินความพร้อมของหน่วยงาน เตรียมการสาหรับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กาหนด
 ดาเนินการที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบการกากับดูแลข้อมูล เช่น การกาหนด
มาตรฐานข้อมูล
 ดาเนินการกากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้กาหนดไว้
๒.๖ กรณีศึกษาในการกากับดูแลข้อมูลจากต่างประเทศ
ในส่วนนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาในการกากับดูแลข้อมูลของหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
แนวคิดในการกากับดูแลข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๖.๑ กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานกลางในการกากับดูแลข้อมูล เพื่อกาหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ การ
ใช้ การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็
ตามหน่วยงานภาครัฐบางส่วนมีการกาหนดกรอบการกากับดูแลข้อมูลของหน่วยงานเอง เช่น Workplace
Gender Equality Agency และ Australian Institute of Health and Welfare ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑) หน่วยงานกลางในการกากับดูแลข้อมูล
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ประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้ง Data Governance Australia (DGA) เพื่อกากับดูแลข้อมูล
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดย
ไม่ผิดข้อกฎหมาย ซึ่งจะทาให้การดาเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้ข้อมูลเป็นไปได้ด้ ว ยดี
DGA ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลจาก
หลากหลายองค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
เป้าหมายของ DGA คือการสร้างมาตรฐานในกระบวนการเก็บ การใช้ และการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย โดยทาหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลข้อมูลและการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งหน่วยงานที่เป็นสมาชิกจะได้รับการอบรมเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อกาหนดในการกากับดูแล การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยไม่ขั ดกั บ ข้ อ ก าหนด กฎหมาย หรือนโยบายที่ถูก กาหนดโดยรัฐ บาลกลางออสเตรเลี ย
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มการกากับ
ดูแลข้อมูลจากต่างประเทศอีกด้วย โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมี ๗ ข้อ ดังนี้
 การสนับสนุน จากรั ฐบาล โดยหน่ว ยงานที่เป็นสมาชิกจะได้รับการดูแลในเรื่องที่ส าคัญ
เกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ ความเป็นส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากจู่โจมทางอินเทอร์เน็ต การ
ควบคุมและดูแลข้อมูล การใช้ และความเสี่ยงในการใช้งานข้อมูล
 มาตรฐานและคู่มือการใช้งาน มีการจัดทาคู่มือและมาตรฐานให้ ศึกษาเพื่อทาให้ส มาชิก
สามารถดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 เครื่ อ งหมายความไว้ ว างใจของ DGA โดยสมาชิ ก จะได้ รั บ การดู แ ลจนกระทั่ ง ได้ ต าม
มาตรฐานของ DGA ซึ่งการมีมาตรฐาน DGA จะทาให้สมาชิกเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ
ทาให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเดียวกันเป็นไปได้ด้วยดี
 มาตรฐานของการกากับดูแลข้อมูล มาตรฐานของ DGA เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยใน
เรื่องการกากับดูแลข้อมูล
 หลักสูตร มีการกาหนดหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจในการ
กากับดูแลรวมถึงหลักปฏิบัติในการกากับดูแลข้อมูล
 กิจกรรม มีกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลข้อมูลให้กับสมาชิกสามารถเข้า
ร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 งานวิจัยและบทความ สมาชิกสามารถอ่านบทความและงานวิจัยที่วิเคราะห์การกากับดูแล
ข้อมูล รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการกากับดูแลข้อมูลของโลกด้วย
อย่างไรก็ตามพันธกิจของหน่วยงานกลางเน้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นหลัก แต่ไม่ได้เน้น
ในเรื่องของโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งนีโ้ ครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลจะขึ้นอยู่กับแต่
ละหน่วยงาน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ กรอบการกากับดูแลข้อมูลของ Workplace Gender Equality
Agency และ Australian Institute of Health and Welfare
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๒) กรอบการกากับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน Workplace Gender Equality Agency (WGEA)
WGEA มีหน้าที่ในการส่งเสริมและปรับปรุงความเสมอภาคกันทางเพศในสถานที่ทางานใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ได้ดาเนินงานเรื่องความเสมอภาคกันทางเพศในสถานที่ทางาน โดยการร่วมมือ
กับนายจ้างเพื่อให้คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลือนายจ้างเรื่องความเสมอภาคทางเพศ เป้าหมายในการ
สร้างกรอบการกากั บดูแลของหน่วยงานนี้ คือ การให้หน่วยงานมีนโยบายและขั้นตอนการจัดการ
ข้อมูลที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยมี การกากับดูแลเพื่อควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต
ข้อมูล ได้แก่ การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการเปิดเผย ทั้งนี้แนวคิดของกรอบการ
กากับดูแลข้อมูลของหน่วยงานได้ร่างแบบศึกษามาจากกรอบการกากับดูแลของ DGI และกรอบการ
บริหารจัดการข้อมูลของ DAMA International กรอบการกากับดูแลของหน่วยงานประกอบด้วย ๓
ส่วนสาคัญ ได้แก่
 บุคลากร มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ประกอบด้วย ของบริกรข้อมูล
(Data Stewards) และบริ ก รข้ อ มู ล ด้ า นเทคนิ ค (Technical Data Stewards) รวมไปถึ ง
บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 การก ากั บ ดู แ ลและการปกครอง มี ส าระส าคั ญ คื อ กลยุ ท ธ์แ ละเป้ าหมายทางธุ รกิ จ ของ
หน่วยงานตลอดจนขอบเขตการทางาน นอกจากนี้ยังได้กาหนดกิจกรรมการจัดการและการ
สนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงานด้วย
 ระบบการดาเนินการ ประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอนความปลอดภัย อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ แอปพลิ เ คชั น และเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมาตรฐานในการดาเนินงานเพื่อทาให้เกิดการกากับดูแลข้อมูล โดยมี
กลุ่มบุคลากรจานวนหนึ่ งทาหน้าที่สร้างมาตรฐาน และดาเนินงานเกี่ยวกับ มาตรฐานของ
ข้อมูล นอกจากนี้ บุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีการวัดมาตรฐานของข้อมูลในปีที่ผ่านมา และต้องมี
การตรวจสอบการดาเนินการข้อมูลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอีกด้วย
๓) กรอบการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน Australian Institute of Health and Welfare
(AIHW)
AIHW เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นานโยบาย โครงการด้ า นสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารของประเทศ
ออสเตรเลีย
 ภาพรวมของกรอบการกากับดูแลข้อมูลของ AIHW ได้แก่
 คาอธิบายของแนวคิดหลักในการจัดการข้อมูล
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลของ AIHW
 โครงสร้างและบทบาทของการจัดการข้อมูล
 ภาพรวมของนโยบายขั้นตอนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูล AIHW
 ระบบและเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล
 แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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 แนวคิดการกากับดู แลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกากับดูแลและจัดการข้อมูล
การลงทะเบียนข้อมูล มาตรฐานเมทาดาตา คู่มือเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การดาเนินการ และเครื่องมือที่จะใช้ในการทางาน
 กรอบการกากับดูแลข้อมูลของ AIHW มีรายละเอียด ดังนี้
 กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล มีการระบุถึงกฎหมายภายนอก
หน่ ว ยงานที่ อ าจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ของ AIHW
นอกจากนี้ยังระบุถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
 โครงสร้างและบทบาทของ AIHW ในการจัดการข้อมูล มีการกาหนดบทบาทที่ชัดเจน
ภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ บอร์ดบริหาร ไปจนถึงบุคลากรที่ทางานกับข้อมูลโดยตรง
รวมไปถึงผู้ตรวจสอบข้อมูล
 นโยบายข้อมูลและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระบุถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล
ภายใน AIHW นอกจากนี้ยังได้ระบุถึง Data Linkage ซึ่งระบุถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ว่าต้องมีมาตรฐานตามที่หน่วยงานกลางกาหนด
 ระบบ AIHW และเครื่องมือเพื่อสนับสนุน ระบุถึงมาตรฐานและเครื่องมือในการ
กากับดูแลข้อมูล
โดยสรุปแล้ว การกากับดูแลข้อมูลของประเทศออสเตรเลีย เป็นส่วนสาคัญให้เป็นประเทศที่ติดอันดับ
๑ ใน ๓ ของ Global E-Government Index ทั้งนี้หลายหน่วยงานในประเทศออสเตรเลียมีการเปิดเผยกรอบ
การกากับดูแลข้อมูลสู่สาธารณะ ซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบการกากับดูแลของประเทศ
ไทย
๒.๖.๒ กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้
ในการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ สาหรับระบบการให้บริการบาเหน็จบานาญแห่งชาติของประเทศเกาหลี
ใต้ (National Pension Service of South Korea) (Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017) ได้กาหนดกรอบการ
กากับดูแลข้อมูล โดยมี ๔ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) วัตถุประสงค์ (Objective)
การกากับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่มีความต้องการเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ แบบใหม่ ซึ่งจะช่วย
ให้บริการของข้อมูลขนาดใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมาย
๒) ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection) ได้แก่ นิยามระดับของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกาหนดอุปกรณ์สาหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ระดับ คุณภาพข้อมูล (Data Quality Level) ได้แก่ ความพร้อมใช้ของผลการวิเคราะห์ ที่
ได้รับจากข้อมูลขนาดใหญ่ ความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ หรือสิ่งที่ต้องการทานาย และความสามารถในการผลักดัน
ผลการวิเคราะห์ถูกนาไปใช้ในสถานการณ์จริง

๓๗ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

 การเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดชอบ (Data Disclosure and Responsibility) ได้แก่ การ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล และการกาหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล
๓) ส่วนประกอบ (Component)
 โครงสร้ า งของการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Organization) บุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใน
โครงสร้างนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล
 การจัดทามาตรฐานและแนวปฏิบัติ (Standardization and Guideline) เช่น แนวปฏิบัติใน
การกาหนดโครงสร้างข้อมูลและวิธีการประมวลผลข้อมูล
 นโยบายข้อมูลและกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล (Policy and Process) เช่น การควบคุมดูแล
และการวัดประสิทธิภาพจากการดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล
๔) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการทรัพยากรด้าน
การคานวณ (ซีพียู แรม) และอุปกรณ์แบบใหม่ ในการลงทุนด้านทรัพยากรและอุปกรณ์ต้องมี
ความเหมาะสมกับระดับการบริการและการบารุ งรักษาที่ได้รับ นอกจากนี้ต้องมีการควบคุมและ
ตรวจความสอดคล้องกันระหว่างการดาเนินการ (ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิเคราะห์) กับนโยบายข้อมูลที่กาหนดไว้
๒.๖.๓ กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรมีประเทศและหน่วยงานที่ได้ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลและกากับดูแลข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๑) Scottish Government’s Data Linkage มีการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะในด้าน
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณชน
 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่ ๆ (Data Innovation)
๒) British Academy เน้นการกากับดูแลข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลเพื่อ
 การบริหารจัดการข้อมูล
 การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
 การกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้อง
 การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จากผลการศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาจากต่างประเทศสรุปได้ว่า การกากับดูแลข้อมูลเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล
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รักษาความเป็นส่วนบุคคล หรือปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
เปิดเผยข้อมูลได้
ในบทที่ ๓ จะกล่ าวถึงรายละเอีย ดของกรอบการกากับดูแลข้ อมูล (Data Governance) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and
Rules) โครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure) และกระบวนการกากับดูแลข้อมูล
(Data Governance Process)
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บทที่ ๓ กรอบการกากับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK)
กรอบการกากับดูแลข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านของนิยาม
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล และกระบวนการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสาคัญที่ก่อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ โดยสรุปรายละเอียดดังรูปที่ ๙

รูปที่ ๙ กรอบการกากับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน
จากรูปที่ ๙ แสดงกรอบการกากับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย นิยามและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) โครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
และกระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) โดยบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
การกากับดูแลข้อมูลจะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่ กาหนดยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการกากับดูแลข้อมูล นิยามความหมายและขอบเขตของข้อมูล กาหนด
กฎเกณฑ์ แ ละนโยบายข้ อ มู ล และด าเนิ น การตรวจสอบการปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละนโยบายข้ อ มู ล ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ สภาพแวดล้อมของการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Environment)
๓.๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล
ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร หรือ สิทธิส่วนบุคคลในประเทศไทย มีประเด็นที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อหลักแนวคิด การกากับดูแลข้อมูล ซึ่งหากหน่วยงานในประเทศไทยต้องการสร้างหรือปรับปรุง
ระบบภายในให้มกี ารกากับดูแลข้อมูล จะต้องพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังต่อไปนี้
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รูปที่ ๑๐ ก หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวน ยบาย และแนวป ิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล
๑) การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินงานของรัฐบาล ซึ่งแสดงความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานและความสามารถในการตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาชน รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนนาข้อมูลที่เปิดเผยไปสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระหว่าง
ประเทศและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ โดยในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตราที่ ๕๙ ได้ระบุว่า รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใ ช่ข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ
 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี ๓ ประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้แก่
 ข้อมูลภาครัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
 กาหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล
 กาหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
 แนวทางปฏิบั ติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data Publication
Guidelines) ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติสาหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ1 ได้แก่
 แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกาหนดมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการเผยแพร่

1 https://data.go.th/Documents.aspx
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ข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th และการกาหนดสัญญา
อนุญาต (License) ที่เหมาะสมสาหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ
 แบบฟอร์ มเมทาดาตา เพื่อเป็น ตัวอย่ างการจั ดทาเมทาดาตา โดยหน่วยงาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้
 คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Handbook) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิ ด
(Open Data)
 คู่มือการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาท า
ความเข้าใจการทางานต่าง ๆ ของระบบได้ และสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานและสามารถแก้ปัญหาในขั้นต้นได้
 คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่สาคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการ
ใช้งานที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่สาคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data)
 แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม (Data Innovation Guideline) เป็น
คู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็น
แนวคิดเชิงนวัตกรรมตลอดจนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล (Datasets) ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางในการแก้ ปัญหา นอกจากนั้นผู้ ที่ต้ องการศึ กษากระบวนการออกแบบ
นวัตกรรมสามารถนาไปประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานได้
๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญต่อการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการขอใช้บริการจากภาครัฐ โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ าด้ ว ยการใช้ ข้ อความ XML ส าหรั บการแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน 2 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการใช้ข้อความ
XML ส าหรั บ การแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแนวทางในการสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบข้อความ XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ าด้ วยรหั สสถานที่ ออกหนั งสื อ 3 ให้ ข้ อเสนอแนะส าหรั บการ
กาหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งจะส่งผลให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและ
การอานวยความสะดวกทางการค้า พร้อมการบริหารจัดการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2 https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/08/20170523-ER-eDocumentStandard-V08-14F-0816.pdf
3https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/2017/05/20170526-ER-CertificationLocations-V08-08F-0529.pdf
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๓) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Privacy Data Protection) เป็ นสิ่ งส าคั ญที่ ภาครั ฐต้อง
ดาเนินการ โดยปัจจุบันมีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่ หลาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้
หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสาคัญในความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Right) ของ
ประชาชนที่ ต้ องได้ รั บการคุ้ มครอง อั นจะท าให้ ประชาชนมี ความมั่ นใจในการท าธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาเป็นที่จะต้องนามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
กากับดูแลข้อมูลที่ดี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดประเภท
ข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจาเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
อย่างมีหลักเกณฑ์
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุเรื่อง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า “กาหนดให้ภาครัฐที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
 แนวปฏิ บั ติ ใ นการปกป้ อ งข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ตั ว บุ ค คลได้ (Guideline to protect the
Personally Identifiable Information) ให้ แ นวปฏิ บั ติ ส าหรั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
ข้อมูลในการดาเนินการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน
โดยการน าเสนอขั้ น ตอนในการด าเนิ น การปกป้ อ งข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ตั ว บุ ค คลไ ด้
นอกจากนั้ น น าเสนอวิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แบบรวมชุ ด ข้ อ มู ล ( Integrated
Datasets) การเชื่อมโยงข้อมูล ผ่ านตัว แบบข้อมูล (Data Model Market place)
และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบกลุ่ม (Batch)
๔) การรักษาความลับ
การรักษาความลับทางราชการเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ ทั้งในด้านชื่อเสียง การเงิน ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศ และความมั่นคงของประเทศ โดยมี กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการรั กษา
ความลับ ดังนี้
 ระเบี ยบว่าด้วยการรักษาความลั บของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ มีข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล ได้แก่ กาหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ
 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ที่จัดทา
ขึ้นจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ควรนามาพิจารณาในการกากับดูแลข้อมูล
นอกจากการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานต้อง
พิจารณากฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หรือ พ.ร.บ. ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่ไปกับการกากับ
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ดูแลข้อมูลด้วย ซึ่งกฎหมายที่อยู่ระหว่างการยกร่างที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อการกากับ
ดูแลข้อมูล ดังนี้
๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
การกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการที่กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป
๒) มีการยกร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ขึ้นมาใหม่ โดยจะทาการยกเลิก พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล คือ มีการ
ก าหนดให้ หน่ ว ยงานของรั ฐต้ องจั ดท าช่ องทางในการเปิ ดเผยหรื อเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่ าวสาร
สาธารณะ
๓) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 ภาคธุรกิจเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริการได้
 อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการลงทุน การเข้าถึงข้อมูล
และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน
๔) คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความลับของทางราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิจารณา
ร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยออก
ภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเสนอให้มีการเพิ่มกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรักษาความลับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลความ
มั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ เพื่อกาหนดคานิยามและความหมายของคาว่า
“ความมั่นคงของรั ฐ” และ “ความลั บของทางราชการ” พร้อมกับกาหนดหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูล
๓.๑.๒ หลักการของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เอื้อต่อการมีการกากับดูแลข้อมูล
การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล มี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า งที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ที่ ดี ใน
ขณะเดียวกันจะต้องคานึงถึงข้อจากัดที่อาจส่งผลในเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปให้เกิด การกากับดูแล
ข้ อ มู ล ในหน่ ว ยงานด้ ว ย วั ฒ นธรรมองค์ ก รและสภาพแวดล้ อ มเป็ น หนึ่ ง ในข้ อ จ ากั ด ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงในการกากับ ดูแลข้อมูล หน่ ว ยงานได้ เนื่องจากแต่ล ะหน่ว ยงานล้ ว นมี วัฒ นธรรมองค์กรและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความจาเป็นต่อการกาหนด
โครงสร้าง นโยบาย บทบาทหน้าที่ การดาเนินงานที่เอื้อต่อ การกากับดูแลข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยัง
ต้องมีมาตรการรองรับกรณีที่มีก ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร การกากับดูแลข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
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๓.๒ การนิยามข้อมูล (Data Defnition)
การนิยามข้อมูลต้องมีความถูกต้องและชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทาให้มองเห็นถึงภาพรวมของข้อมูล ขณะที่การทาเมทาดาตาเพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Catagory)
ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น ๔ หมวดหมู่ ดังนี้

รูปที่ ๑๑ หมวดหมู่ของข้อมูล
๑) ข้อมูลส่วนบุคคล มีนิยามและที่มา ดังต่อไปนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางานบรรดาที่มี
ชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ
แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่ ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่า ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ยวกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว ของบุ คคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อ
ของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่น
บั น ทึก ลั กษณะเสี ย งของคนหรื อรู ปถ่าย และให้ ห มายความรวมถึงข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ (ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลส่วนบุคคล คือ “ข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัว ของ
บุ คคล ที่ทาให้ ส ามารถระบุ ตัว หรื อรู้ตัวของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การศึกษา ประวัติ
สุขภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น”
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๒) ข้อมูลความมั่นคง มีนิยามและที่มา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐)
จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลความมั่นคง คือ “ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ที่ทาให้เกิดความสงบเรียบร้อย การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น”
๓) ข้อมูลความลับทางราชการ มีนิยามและที่มา ดังต่อไปนี้
“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคาสั่ง
ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกาหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้น
ลั บ มาก หรื อ ชั้ น ลั บ ที่ สุ ด ตามระเบี ย บนี้ โ ดยค านึ ง ถึ งการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
ประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔)
“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่
สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ (ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒)
“ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับเอกชน (ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ)
จากนิ ย ามข้างต้น จึ งได้ข้อสรุปว่า ข้อมูล ความลั บทางราชการ คือ “ข้อมูล ที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีคาสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมีการกาหนดชั้น
ความลับของข้อมูล”
๔) ข้อมูลสาธารณะ มีนิยามและที่มา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐)
“ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะ” หมายความรวมถึง ข้อมูล ข่าวสารทุกประเภท รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคล ข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานที่ดาเนินการใด ๆ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสมบัติ งบประมาณแผ่นดิน อานาจ
ของหน่วยงานรัฐ สิทธิหรือหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
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จากนิยามข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลสาธารณะ คือ “ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น”
๓.๒.๒ เมทาดาตา (Metadata)
เมทาดาตา คือ “ข้อมูลที่ใช้กากับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น”4 แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้
๑) เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ในด้าน
ธุรกิจ เหมาะสาหรับผู้ ใช้งานข้อมูล (Data User) นักวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analyst) และนัก
วิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ตัว อย่างรายการเมทาดาตาเชิงธุรกิจ เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อ
เจ้าของข้อมูล คาสาคัญ คาอธิบายอย่างย่อ วัน ที่เริ่มต้นใช้งาน วันที่ทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ภาษาที่ใช้ ชื่อฟิลด์ข้อมูล (ชื่อพนักงาน นามสกุล และเพศ) ในภาคผนวก ก อธิบายเมทาดาตาเชิง
ธุรกิจ ซึ่งไม่รวมชื่อฟิลด์ข้อมูล เนื่องจากชื่อฟิลด์ข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูลมีความแตกต่างกัน
๒) เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ซึ่งให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Datasets) ใน
ด้ า นเทคนิ ค (Technical) และปฏิ บั ติ ก าร (Operational) เหมาะส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารจั ด การ
ฐานข้ อ มู ล (Database Administrator) ตั ว อย่ า งรายการเมทาดาตาเชิ ง เทคนิ ค เช่ น ชื่ อ
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล ชื่อฟิลด์ข้อมูลในตารางข้ อมูล ประเภทข้อมูล (ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ
วันที่) ความกว้างของฟิลด์ข้อมูล (๑๐ ตัวอักษร ๕๐ ตัวอักษร หรือ ๑๐๐ ตัวอักษร) คีย์ข้อมูล
(Primary Key หรือ Foreign Key) รวมไปถึงข้อมูลสาหรับการสารองข้อมูล (Backup) และกู้คืน
ข้อมูล (Restore)
๓.๒.๓ บัญชีข้อมูล (Data Catalog)
บั ญ ชี ข้ อ มู ล คื อ “รายการของชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานถื อ ครองหรื อ บริ ห ารจั ด การ” (Australian
Institute of Health and Welfare, 2014) ซึ่งรายการของชุดข้อมูลสามารถจัดเตรียมได้ในรูปแบบของตาราง
รายชื่อชุดข้อมูล รายงาน หรือแอปพลิเคชัน บัญชีข้อมูลถูกใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหาชุดข้อมูล
(Datasets) หรือเมทาดาตา (Metadata) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ผู้ใช้งานข้อมูล (Data
User) ใช้สาหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้งาน นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาการข้อมูล
(Data Scientist) ใช้ ส าหรั บ การค้ น หาข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ห รื อ ประมวลผล บริ ก รข้ อ มู ล ( Data
Stewards) ใช้ ส าหรั บ การค้ น หาข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายข้ อ มู ล (Data Policy
Compliance) คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ใช้สาหรับการค้นหาข้อมูลที่
ต้องการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในระดับนโยบาย
๓.๒.๔ คลังเมทาดาตา (Metadata Repository) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
คลั งเมทาดาตาหรื อ พจนานุ ก รมข้ อ มูล เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมและจั ด เก็ บเมทาดาตา เพื่ อ
สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึง
ควรได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทและความรับผิดชอบ เช่น ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
เมทาดาตาเชิงธุรกิจ ขณะที่บริกรข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค โดย
4
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ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา พจนานุกรมข้อมูล และชุดข้อมูล แสดงดังรูปที่
๑๒

รูปที่ ๑๒ ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีข้อมูล เมทาดาตา คลังเมทาดาตา พจนานุกรมข้อมูล และชุดข้อมูล
จากรูปที่ ๑๒ บัญชีข้อมูลเปรียบเสมือนสารบัญ เมนู หรือตัวชี้ไปยังเมทาดาตาที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังเมทา
ดาตา โดยเมทาดาตาจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้คลังเมทาดาตาหรือพจนานุกรม
ข้อมูลมักจะถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์
๓.๓ ก เกณ ์ข้อมูล (Data Rules)
กฎเกณฑ์ข้อมูลมักจะอ้างถึงนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยนโยบายข้อมูลอธิบายถึง
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ ขณะที่มาตรฐานข้อมูลอธิบายถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนั้นในการ
จัดทามาตรฐานควรจะมีความสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที่กาหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๓.๑ นโยบายข้อมูล (Data Policies)
การกาหนดนโยบายข้อมูลจัดเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการกากับดูแลข้อมูล ดังนั้นเพื่อให้การกากับดูแล
ข้ อ มู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดนโยบายที่ร ะบุ อ ย่า งชัด เจน สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร มีการเผยแพร่และสื่อสาร
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงควรมีการทบทวนนโยบาย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นโยบายข้อมูลได้ถูกนามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยนโยบายข้อมูล
ควรจะครอบคลุมวงจรชีวิต ของข้อมูล ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยนโยบายต่าง ๆ หรือหมวดนโยบาย ทั้งนี้
หน่วยงานควรจัดทานโยบายข้อมูลภายใต้กรอบนโยบายข้อมูล (Data Policy Framework) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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รูปที่ ๑๓ น ยบายข้อมูล
๑) หมวดทั่วไป (General Domain)
เพื่อกาหนดนโยบายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ประกอบกันเป็นโครงสร้ างการกากับดูแลข้อมูล
โดยต้องได้รับการมอบอานาจและการอนุมัติจากผู้บริหาร
 กาหนดกลุ่มบุ คคลหรื อบุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นเจ้าของข้อมูล ในการบริ ห าร
จัดการข้อมูลของหน่วยงาน เพราะหน่วยงานถือเป็นเจ้าของข้อมูลทุกประเภทที่เกิดจาก
การดาเนินงานภายในหน่วยงานนั้น ๆ
 กาหนดขอบเขตข้อมูลที่นโยบายข้อมูลครอบคลุม เช่น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ฐานข้อมูล
และ CSV) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (XML และ JSON) ข้อมูลทีไ่ ม่มีโครงสร้าง (เอกสาร เสียง
ภาพ และภาพเคลื่อนไหว)
 กาหนดนโยบาย มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง
การสูญหาย การทาลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดทาเมทาดาตา
 ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายข้อมูลกับการดาเนินการใด ๆ ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ทบทวนนโยบายข้อมูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้ดาเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หากพบว่านโยบายข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 สื่อสารและเผยแพร่นโยบายข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน
 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงการกากับดูแลข้อมูล และการ
บริหารจัดการข้อมูล โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหารจัดการและวงจร
ชีวิตของข้อมูล
๒) หมวดการจัดเก็บข้อมูลและทาลายข้อมูล (Data Storage and Destruction Domain)
เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลและทาลายข้อมูลอย่างมีคุณภาพ มีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 กาหนดสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
คุณภาพของข้อมูล
 กาหนดชั้นความลับของข้อมูล และจัดเก็บให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานการจัด
ชั้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล (Data Classification Guideline/Standard) ที่ ก าหนดไว้
เพื่อให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาคุณภาพของข้อมูล
 กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
 จัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดย
ข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ควรจัดทาเมทา
ดาตาสาหรับชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
 ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งขอให้ ท าลายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากเจ้ า ของข้ อ มู ล ผู้ ค วบคุ ม หรื อ
หน่วยงานที่จัดเก็บต้องดาเนินการทาลายให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อตกลงระหว่าง
เจ้าของข้อมูลกับผู้ควบคุม หรือไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด ๆ
 กาหนดแนวทางในการทาลายข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีการใช้งานหรือมีการเก็บข้อมูลไว้
นานเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด แต่ควรมีการเก็บรักษาเมทาดาตาของข้อมูลที่ทาลายไว้
เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบภายหลัง
 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด เก็ บ และท าลายข้ อ มู ล แก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
๓) หมวดการประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use Domain)
เพื่ อ ก าหนดนโยบายในการประมวลผลข้ อ มู ล และการใช้ ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 กาหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลข้อมูล และทาการสื่อสารให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
 การดาเนินการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม
ขอบเขต เงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ในการยินยอมให้ดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 จัดทาเมทาดาตาสาหรับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูล (Data Warehouse)
 ต้องมีการบัน ทึกประวัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Log File) เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
๔) หมวดการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Exchange and Integration Domain)
เพื่อกาหนดนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรื่ อ งความมั่ น คงปลอดภั ย คุ ณ ภาพข้ อ มู ล และผู้
ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
 กาหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ
ขั้นตอนเริ่มดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างดาเนินการ และขั้นตอนสิ้นสุดการดาเนินการ
 กาหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนที่จาเป็นให้ครบถ้วน
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 ทาสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้
 กาหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 บั น ทึ ก รายละเอี ย ดและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะครั้ ง ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
 สามารถตรวจสอบได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อ มูลได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ กระบวนการแลกเปลี่ยน และมาตรฐานตามที่กาหนด
๕) หมวดการเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure Domain)
เพื่อกาหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่ว่า
ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
 ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล
 ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและนาไปใช้ได้ง่าย
 ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
 สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตาม
แนวทางที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล
๓.๓.๒ มาตรฐานข้อมูล (Data Standards)
มาตรฐานข้อมูลอ้างถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ซึ่ง เป็นกลไก
อย่างหนึ่งในการกากับดูแลข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความหลากหลายของ
วิธีการปฏิบัติ เช่น มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard)
มาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard)
มาตรฐานเมทาดาตา (Metadata Standard) คือ การกาหนดรูปแบบและข้อกาหนดของเมทาดาตา
เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องตรงกันตลอดทั้งหน่ว ยงาน ISO/IEC 11179 และ Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI)5 ได้กาหนดมาตรฐานเมทาดาตาสาหรับอธิบายชุดข้อมูล เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อเจ้าของข้อมูล
คาอธิบายข้อมูล ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบข้อมูล ภาษา สิทธิการเข้าถึง ทั้งนี้มาตรฐานเมทาดาตามักจะอ้าง
ถึงทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจและเมทาดาตาเชิงเทคนิค แต่มักจะไม่รวมองค์ประกอบของฟิลด์ข้อมูล ซึ่งเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละชุดข้อมูล
มาตรฐานชุดข้อมูล (Datasets Standard) คือ การกาหนดรูปแบบและข้อกาหนดของข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันจากหลาย ๆ ส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่ง ยากในการบริหาร
จัดการ และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งส่วนงานหรือหน่วยงานต้องร่วมกันกาหนดเมทาดาตาขึ้นมาเพื่อ
อธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แล้วดาเนินการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ที่กระจาย
อยู่ตามส่วนงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มาตรฐานชุดข้อมูลมักจะอธิบายถึงองค์ประกอบของฟิลด์

5

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
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ข้อมูล เช่น ชื่อฟิลด์ข้อมูล ประเภทข้อมูล (ตัวเลข ตัวหนังสือ และวันที่) ช่วงค่าของข้อมูล และการอนุญาตให้
ฟิลด์ข้อมูลเป็นค่าว่าง
มาตรฐานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Standard) คือ การกาหนดรูปแบบ
และข้อกาหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ชั้นความลับ ของข้อมูลมักถูกกาหนดให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อหน่วยงานและความมั่นคงของ
ประเทศ ตัวอย่างชั้นความลับ ได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ใช้ภายในหน่วยงาน และเปิดเผยได้ ตัวอย่างประเภท
ของผลกระทบ ๑) ด้านชื่อเสียง เช่น ข้อมูลในเชิงลบของหน่วยงานถูกเปิดเผยส่งผลให้หน่วยงานหรือประเทศ
เสี ย ชื่อเสี ย ง ๒) ด้านความต่อเนื่ องของการดาเนินการ เช่น ข้อมูล ระบบเครือข่ายถูกเปิดเผยทาให้ ระบบ
เครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตี ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานหยุดชะงักหรือล่าช้า ๓) ด้าน
การเงิน เช่น ข้อมูล บั ตรเครดิตในหน่ วยงานถูกเปิดเผย ทาให้ สู ญเสี ยงบประมาณของหน่วยงาน ๔) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เช่น ข้อมูลเงินเดือนถูกเปิดเผย ส่งผลให้บุคลากรคนสาคัญต้องลาออก
๓.๔ ครงสร้างของการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
๓.๔.๑ โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
การกาหนดโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลเพื่อแสดงลาดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การ
กากับดูแลข้อมูล และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลาดับขั้น ทั้งนี้จานวนบุคลากรและความลึกของลาดับขั้น
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานสามารถจัดตั้งส่วนงานกากับดูแลข้อมูลใน
รู ป แบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ ๑) รู ป แบบทีมเสมือน (Virtual Team) ที่คัดเลื อกมาจากส่ ว นงานต่า ง ๆ ๒)
รูปแบบที่มีส่วนงานรับผิดชอบชัดเจนซึ่ง อาจจะจัดตั้งใหม่หรือกาหนดหน้าที่ให้กับส่วนงานที่มีหน้าที่คล้ายกับ
โครงสร้าง และ ๓) รูปแบบผสมซึ่งจะต้องแยกหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างส่วนงานที่รับผิดชอบหลักกับทีมเสมือน
รู ป ที่ ๑๔ แสดงตั ว อย่ า งโครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ๑)
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ๒) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team)
และ ๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder)
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รูปที่ ๑๔ ตัวอย่าง ครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงสุด
ของหน่ ว ยงาน (Chief Executive Officer) ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information
Officer) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief
Security Officer) ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริห ารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
หัวหน้าทีมบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลมีอานาจสูงสุดในการกากับดูแล
ข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งทาหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการ
กากับดูแลข้อมูล ทั้งนี้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงอาจจะทาหน้าที่แทนผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน
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ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) มีหน้าที่นาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อ
สร้างและส่งมอบเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการทาให้ข้อมูลของหน่วยงานมีคุณค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน เพื่อขยายผลต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ ใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดทา
ยุทธศาสตร์และดาเนินการกากับดูแลข้อมูลคุณภาพและการควบคุมอื่น ๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล
ของหน่วยงาน และนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุงข้อมูลและยุทธศาสตร์ ของประเทศ
โดยในส่วนของการทางานในระดับประเทศ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง จะต้องทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขจนสามารถ
ลดปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมทั้งต้อง
วิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ในบางหน่วยงาน กรณีที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียง
หรื อสามารถทาหน้ าที่ ของผู้ บ ริ ห ารข้อมูล ระดับสู งได้ ดังนั้น ผู้ บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสูง และ
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงจึงสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้
ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) เป็นผู้บริหารที่มีบทบาท
สูงสุดในการทาให้หน่วยงานมีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับการทางานทั้งด้านการบริหารจัดการดูแล และ
ด้านข้อมูล ทาให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานไม่มีความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่
ด้านความปลอดภัย ทาให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการมี ผู้บริหารด้านการรักษา
ความปลอดภัยระดับสูงที่ดี สามารถลดความหวาดระแวงในการทางานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ทาให้เพิ่มมูลค่า
ให้กับหน่วยงานได้ ดังนั้นหน้าที่หลักของผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คือ การปรับปรุงความ
มั่นคงทางกายภาพและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงต้องมีทางานร่วมกับผู้บริหารอื่น ๆ ใน
การตัดสิ น ใจเกี่ย วกับ ล าดับความสาคัญของความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการป้องกันหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงาน นอกจากนี้ยังต้องดูแล
เครื อข่ายของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จัดการ และเจ้าหน้า ที่รั ก ษาความปลอดภั ย และทางานร่ ว มกั บ
หน่วยงานด้านความมั่นคงในท้องถิ่น และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward)
บริกรข้อมูลด้านธุร กิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards)
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ ทาหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัย กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
กากับดูแลข้อมูลที่ดีภายในหน่วยงาน ทีมบริกรข้อมูลรับคาสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล ใน
ขณะเดียวกันมีการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อ คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล โดยบริกรข้อมูลด้าน
ธุรกิจเป็นผู้ให้การสนับสนุ นด้านธุรกิจ ขณะที่บริกรข้อมูลด้านเทคนิค เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างไรก็ตามบริกรข้อมูลด้านธุรกิจและบริกรข้อมูลด้านเทคนิคอาจจะเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติของบุคคลหรือความเหมาะสมของหน่วยงาน
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หั ว หน้ า บริ ก รข้ อ มู ล ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม และสั่ ง การภายในที ม บริ ก รข้ อ มู ล และเป็ น หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
นอกเหนือจากคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
(Data Stakeholders) อื่ น ๆ ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ต่ อ ที ม บริ ก รข้ อ มู ล และ
คณะกรรมการกากับ ดูแลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการข้ อมูล
(Data Management Team) ผู้ ส ร้ า งข้ อ มู ล (Data Creators) และผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล (Data Users) ส าหรั บ
รายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบภายในโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลได้แสดงไว้ในหัวข้อถัดไป
๓.๔.๒ บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
บทบาท (Roles) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ที่เหมาะสมจะนาไปสู่การดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ซึง่ การกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบจะต้องไม่ขัดแย้งต่ อกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน (Chief Executive Officer) ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer) และผู้บริหารข้อมูลระดับสู ง (Chief Data Officer) คือ บุคคลที่ ทา
หน้าที่ กาหนดวิสัยทัศน์ ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัตินโยบายข้อมูล มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติงาน เกณฑ์
การวัดคุณภาพ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมไปถึงการจัดลาดับความสาคัญและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) คือ บุคคลที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการ นิยาม
ความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจจะได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ นิยามเมทาดาตาโดยการสนับสนุนจากผู้ใช้ข้อมูล สถาปนิกข้อมูล (Data Architects)
และนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ร่างนโยบายข้อมูลด้วยการช่วยเหลือจากทีมบริหารจัดการข้อมูล
(Data Management Team) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบ แล้วรายงานผลลัพธ์ไปยัง คณะกรรมการกากับดูแล
ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทราบ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ มักจะเป็นบุคคลที่มาจากฝ่ายธุรกิจแต่มีความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ กรข้อมูล ด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ ให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ เช่น นิยามเมทาดาตาเชิงเทคนิ คซึ่งอาจะได้รับการช่วยเหลือ
จากทีมบริหารจัดการข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการร่างนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลในเชิงเทคนิค ทั้งนี้ บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
มักจะเป็นบุคคลฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ที่มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ดาเนินการในเรื่อง
คุณภาพข้อมูล เช่น กาหนดนโยบายข้อมูลด้านคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อมูล นอกจากนี้หน่วยงานอาจจะกาหนดบริกรข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อดูแลเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น บริกร
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย บริการข้อมูลด้านการอบรมและให้ความรู้
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เจ้าของข้อมูล (Data Owners) คือ บุคคลที่ทาหน้าที่ตรวจสอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความมั่นใจได้
ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทาการ
ทบทวนและอนุมัติการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงเมทาดาตาและเกณฑ์การ
ทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) นอกจากนี้ยังหน้าที่ในการให้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และจัดชั้น
ความลับของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมักจะอยู่ในตาแหน่งบริหาร เช่น ผู้อานวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานบุคคล
เป็นเจ้าของข้อมูลบุคคล ผู้อานวยการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานการเงินเป็นเจ้าของข้อมูลการเงิน
ที ม บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล (Data Management Team) มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
สอดคล้องกับ ๑๐ องค์ประกอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อ ๒.๓.๒ องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่ง
มักจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาปนิกข้อมูล (Data
Architects) นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrators - DBA) นักวิเคราะห์ (Data Analysts) และ
นั กวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ทีม บริห ารจัดการข้อมูล
สนับสนุนกิจกรรมของการกากับดูแลข้อมูล เช่น ช่วยเหลือในการนิยามเมทาดาตา ร่างนโยบายข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูล และกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลโดย DBA
ผู้ ส ร้ า งข้ อ มู ล (Data Creators) คื อ บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ บั น ทึ ก แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ ลบข้ อ มู ล ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกกาหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการทางานร่วมกับ บริกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย
ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) คือ บุคคลที่ทาหน้าทีน่ าข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับ
บริหาร และสนับสนุนการกากับดูแลข้อมูลโดยการให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็น
ปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล
๓.๕ กระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
หลักพื้นฐานของการกาหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ประกอบด้วย การเลือกข้อมูลเพื่อ ดาเนินการ
กากับดูแล การระบุเป้าหมาย การกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการคน
๑) การเลื อกข้อมูล เพื่อ ดาเนิ น การกากับดู แล ได้แก่ ข้อมูล ส่ ว นบุคคล ข้อมู ล ความมั่นคง ข้อมูล
ความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ โดยกระบวนการซึ่งได้มาด้วยข้อมูลนั้นสามารถใช้
วิธีการ เช่น กระบวนการย้อนกลับทางวิศวกรรม (Reverse Engineer) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analysis) การสารวจข้อมูล (Survey)
๒) การระบุเป้าหมาย ต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ คุณภาพข้อมูล
การเข้าถึงและการจั ดการ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ
๓) การกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ เป็นการกาหนดมาตรฐานโดยทั่วไป แนวทางที่ใช้ เช่น การ
ตั้ ง ชื่ อ คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล การโอนย้ า ยข้ อ มู ล กระบวนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล (Create Read
Update Delete – CRUD) การเก็บข้อมูลถาวร (Archive)
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๔) การบริหารจัดการคน เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงต้าน การสื่อสารที่
ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วย
ให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงได้ดี
๓.๕.๑ กระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
กระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) เป็นขั้นตอนที่ใช้สาหรับกากับดูแลการ
การด าเนิ น การใด ๆ ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ไปตาม กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มูล
กระบวนการกากับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปที่ ๑๕ กระบวนการกากับดูแลข้อมูล
๑) การวางแผน (Plan)
การวางแผนเริ่มตั้งแต่กาหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญเนื่องจาก
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกาหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ใน
การกากับดูแลและการบริห ารจัดการข้อมูล หลังจากที่ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์และประเด็น
ปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกาหนดขอบเขตการดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ ใช้ในการดาเนินงาน หลังจากนั้นนาแผนงาน กฎระเบียบ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
๒) การปฏิบัติ (Do)
การปฏิบัติในที่นี้อ้างถึงการดาเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ
ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกร
ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล
ซึ่งต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้
ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และสนับสนุนให้ บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เหล่านั้น ทั้งนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงาน
จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
๕๗ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

๓) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure, and Report)
ในการตรวจสอบ บริ ก รข้ อ มู ล จะด าเนิ น การตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า ง
กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานที่กาหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมทั้งทาการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้น
รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลไปยังคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
และประเด็นปัญหาที่พบ
๔) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การกากับดูแลข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของข้ อมูล
ทั้งนี้สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมไปถึง ผลการตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ดาเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความ
เสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สาหรับการปรับปรุง กระบวนการกากับดูแลข้อมูล นโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูล เกณฑ์การวัด
ระดับคุณภาพข้อมูล และโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล
๓.๕.๒ แนวทางการจัดการกระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process Guidelines)
แนวทางการจัดการกระบวนการกากับดูแลข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกากับดูแล เครื่องมือหรือ
เอกสารที่ใช้ในการกากับดูแล ผลลัพธ์ที่ได้จากการกากับดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดง
ในตารางที่ ๑๔ แสดงตัว อย่ างแผนภาพการดาเนินการกากับดูแลข้ อมูล ดังแสดงในรูปที่ ๑๖ และแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ ๑๕
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ตารางที่ ๑๔ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ ส่วนนาเข้า ส่วนนาออก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ
(Processes)
๑ การวางแผน

๒ การปฏิบัติ

๓ ตรวจสอบ วัดผล และรายงาน
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ส่วนนาเข้า
(Input)
(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(๒) รายการชุดข้อมูล
(๓) รายการประเด็นปัญหาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของ
การด าเนิ น งานต่ อ นโยบายข้ อ มู ล
รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความ
มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูล และรายงาน
ความเสี่ยงต่อข้อมูล
(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(๒) แผนดาเนินการ (ขอบเขต เวลา
กลุ่มกากับดูแลข้อมูล และต้นทุน)

ส่วนนาออก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Output)
(Data Stakeholder)
(๑) แผนดาเนินการ (ขอบเขต เวลา กลุ่ม (๑) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือผู้บริหาร
กากับดูแลข้อมูล และต้นทุน)
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(๒) คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
(๓) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(๔) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(๕) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ

(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(๒) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ
การกากับดูแลข้อมูล ระดับคุณภาพ
ข้อมูล

(๑) รายงานผลการตรวจสอบความ (๑) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
สอดคล้องของการดาเนินงานต่อนโยบาย (๒) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
ข้อมูล
(๓) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
(๒) รายงานคุณภาพข้อมูล รายงานความ
มั่ น คงปลอดภั ย ต่ อ ข้ อ มู ล และรายงาน
ความเสี่ยงต่อข้อมูล

(๑) รายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) ผลการปฏิบัติงาน
(๓) ประเด็นปัญหาที่พบระหว่าง
ปฏิบัติงาน

(๑) ผู้บริหารงาน
(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(๔) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(๕) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
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กระบวนการ
(Processes)
๔ ปรับปรุงการกากับดูแล

๖๐ | ห น้ า

ส่วนนาเข้า
(Input)
(๑) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(๒) โครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล
(๓) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ
การกากับดูแลข้อมูล และระดับ
คุณภาพข้อมูล
(๔) รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการดาเนินงานต่อ
นโยบายข้อมูล รายงานความมั่นคง
ปลอดภัยต่อข้อมูล และรายงานความ
เสี่ยงต่อข้อมูล
(๕) รายการความต้องการจากผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนนาออก
(Output)
(๑) กระบวนการกากับดูแลข้อมูล
(๒) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(๓) เกณฑ์การประเมินความพร้อมของการ
กากับดูแลข้อมูลและระดับคุณภาพข้อมูล
(๔) โครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Data Stakeholder)
(๑) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงหรือผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(๒) คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล
(๓) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(๔) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(๕) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

รูปที่ ๑๖ แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนโยบายข้อมูลกับการดาเนินงานของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องระหว่างนโยบายข้อมูลกับกฎหมาย

รูปที่ ๑๖ ตัวอย่างแผนภาพการดาเนินการกากับดูแลข้อมูล
จากรู ป ที่ ๑๖ แสดงให้ เ ห็ น ตั ว อย่ า งของการด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ว่ า บริ ก รข้ อ มู ล (Data
Stewards) ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิค เป็นผู้ร่างนโยบายข้อมูล (Data Policies) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย CEO CIO
CDO และหรือผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณากาหนดนโยบายเพื่อควบคุมให้
เจ้าของข้อมูล (Data Owners) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล อื่น ๆ (Data Stakeholders) มีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่กาหนดไว้
เจ้าของข้อมูลเป็นผู้กาหนดสิทธิการเข้าถึงและดาเนินงานใด ๆ กับข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของ ทั้งข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (ฐานข้อมูล ) ข้อมูล กึ่งโครงสร้าง (Extensible Markup Language-XML) ข้อมูลที่ไม่มี โครงสร้าง
(เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว) ขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล เช่น ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database
Administrators) และผู้ ใช้ข้อมูล (Data Users) ต้องดาเนิน การกับข้อมูล ให้ ส อดคล้ องกับสิ ทธิที่ได้รับ จาก
เจ้าของข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ประมวลผล นาไปใช้ แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูล โดยมีบริกรข้อมูลเป็นผู้
ตรวจสอบความสอดคล้องกัน ของการดาเนินงานตามนโยบายข้อมูล ทั้งจากเจ้าของข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับข้อมูล พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบการดาเนินงานให้กับคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลทราบ ทั้งนี้
คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลต้องทบทวนนโยบายข้อมูล และผลการดาเนินงานจากรายงานการตรวจสอบ
เพื่อการปรับปรุง และกาหนดแนวทางในการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ตารางที่ ๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ/กิจกรรม

คณะกรรม
การกากับ
ดูแลข้อมูล

กาหนดและปรับปรุงนโยบายและ
A
มาตรฐานข้อมูล
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
I
ข้อมูล
การประเมินความพร้อมของการ
I
กากับดูแลข้อมูล
ประเมินมั่นคงปลอดภัยและ
I
คุณภาพข้อมูล
รายงานผลการตรวจสอบ ความ
I
มั่นคงปลอดภัย และคุณภาพข้อมูล
กาหนดสิทธิในการเข้าถึง
I
ข้อมูล
หมายเหตุ : Responsible=ดาเนินการหลัก
Consulted=ให้คาปรึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีมบริกร
เจ้าของ ทีมบริหาร ผู้สร้างและ
ข้อมูล
ข้อมูล
จัดการ
ใช้งาน
ข้อมูล
ข้อมูล
R

S

S/C

S

R

S

S/C

S

R

S

S

S

R

S

S/C

S

R

I

I

I

R

A

S/C

I

Accoutable=อนุมัติ
Supportive=ให้การสนับสนุน
Informed=รับทราบข้อมูล

ตารางที่ ๑๕ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ/กิจกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย R หมายถึง
ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ A หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการทบทวนและ
อนุมัติผลที่ได้รับจากปฏิบัติงาน S หน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือต่อปฏิบัติงาน C
หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาต่อผู้ปฏิบัติงาน และ I หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่รับทราบผลการปฏิบัติงาน
๓.๖ การวัดการดาเนินการและความสาเรจของการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Metrics and
Success Measures)
การวัดการดาเนินการกากับดูแลข้อมูลเป็นการประเมินความพร้อมของการกากับดูแล จะแสดงให้เห็น
ถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงานในเรื่องความพร้อมและความก้าวหน้าในการดาเนินการกากับดูแลข้อมูล ซึ่งผล
ของการดาเนินงานกากับดูแลข้อมูลจะส่งผลถึงความสาเร็จของการกากับดูแลข้อมูล ประกอบด้วย คุณภาพ
ของข้อมูล ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อมูล และมูล ค่าเชิงธุรกิจ ระดับ ความพร้อมที่สู งควรจะสะท้อ นถึ ง
ความสาเร็จที่สูง อย่างไรก็ตามระดับความพร้อมกับความสาเร็จอาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ
อื่นหรือเกณฑ์การประเมินความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานควรจะค้นหาสาเหตุที่แน่
ชัดพร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
แนวทางการประเมินความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูล การประเมินคุณภาพของข้อมูล และการประเมิน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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๓.๖.๑ การประเมินความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment)
การประเมินความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูลจะทาให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ดาเนินการแล้ว และ
สิ่งใดบ้างที่ควรจะดาเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระดับความพร้อม
ของการกากับดูแลข้อมูลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วย
๖ ระดับดังต่อไปนี้
 ระดับ ๐ : None หมายถึง ไม่มีการกากับดูแลข้อมูล หรือมีแต่ไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็น ทางการ
นั่นคือ มีการดาเนินงานบางส่วนและไม่มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ
 ระดับ ๑ : Initial หมายถึง ไม่มีการกาหนดมาตรฐานของกระบวนการ นั่นคือ กระบวนการถูก
กาหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทาให้แต่ละโครงการหรือบริการมีรูปแบบของกระบวนการที่
แตกต่างกัน และอานาจในการจัด การและก ากับดู แลข้ อมูล ส่ ว นใหญ่ ถู กด าเนิ นการโดยฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สอดคล้องกัน
 ระดับ ๒ : Managed หมายถึง เริ่มมีการกาหนดมาตรฐานของกระบวนการเฉพาะแต่ละส่วนงาน
หรือบริการ และมีการกาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกากับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของ
ข้อมูล
 ระดับ ๓ : Standardized หมายถึง กระบวนการถูกกาหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน มีการ
กาหนดส่วนงานกลางในการกากับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้ นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลหรือความมั่นคงปลอดภัย
 ระดับ ๔ : Advanced หมายถึง กระบวนการถูกกาหนดเป็นมาตรฐานของหน่ว ยงาน มีการ
กาหนดส่วนงานกลางในการกากับและติดตามข้อมูล ซึ่งมาจากบุคคลด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งหน่วยงาน มีการติด ตาม วิเคราะห์ และ
รายงานคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย
 ระดับ ๕ : Optimized หมายถึง มีการดาเนินการสอดคล้องกับระดับ ๔ วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา (Root Cause) ประกอบไปด้วย ความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานกับนโยบายข้อมูล
(Non-Conformation) คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ที่ ต่ า และความไม่ คุ้ ม ทุ น ในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ กฏเกณฑ์และนโยบายข้อมูล หรือโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการวิเคราะห์ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของหน่วยงาน
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ตารางที่ ๑๖ ระดับความพร้อมของการกากับดูแลข้อมูล
ระดับ
๐ : None
๑ : Initial
๒ : Managed
๓ : Standardized

๔ : Advanced

๕ : Optimized
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ครงสร้างการกากับดูแล

กระบวนการกากับดูแล

น ยบายข้อมูลและการ
ตรวจสอบ

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
มีการกาหนดผู้กากับดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ
มีการกาหนดผู้กากับดูแล
ในแต่ละส่วนงาน/บริการ

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
กระบวนการยังไม่เป็น
มาตรฐาน
มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานส่วนงาน/
บริการ
มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
บังคับใช้ในส่วนงาน/
บริการ

มีส่วนงานกลางในการ
กากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนงานกลางในการ
กากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนงานกลางในการ
กากับดูแล ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคคลด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินคุณภาพ
ข้อมูลและความมั่นคง
ปลอดภัย
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

การวัดความคุ้มทุนและ
การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน

ประเมินคุณภาพข้อมูล
หรือความมั่นคงปลอดภัย

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน

ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย

ไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็น
ทางการ

มีกระบวนการเป็น
มาตรฐานหน่วยงาน

บังคับใช้ทั้งหน่วยงาน

ประเมินคุณภาพข้อมูล
และความมั่นคงปลอดภัย

มีการวัดความคุ้มทุนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

๓.๖.๒ การประเมินคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment)
การประเมินคุณภาพของข้อมูล เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์หรือความสาเร็จจากการกากับดูแ ลข้อมูล
โดยองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย

รูปที่ ๑๗ องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพข้อมูล
๑) ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการ
ควบคุมข้อมูลนาเข้า และการควบคุมการประมวลผล การควบคุมข้อมูลนาเข้าเป็นการกระทา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลนาเข้ ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะถ้าข้อมูลนาเข้าไม่มีความ
ถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่มี
ความถูกต้อง หรือนาไปใช้ไม่ได้ ข้อมูลนาเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว
ข้อมูลบางประเภทอาจต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องพิมพ์ข้อมูลมาตรวจสอบก่อนการประมวลผลถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูลนาเข้าแล้วก็ตาม ก็อาจทาให้ได้ข้อ มูลที่ผิดพลาดได้ เช่น การเขียนโปรแกรมหรือใช้สูตร
คานวณผิดพลาด ดังนั้นจึงควรกาหนดวิธีการควบคุมการประมวลผล ได้แก่ การตรวจสอบยอด
รวมที่ได้จากการประมวลผลแต่ละครั้งหรือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติที่มีการคานวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่
๒) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลบางประเภทหากไม่ครบถ้วน จัดเป็นข้อมูลที่ด้อย
คุณภาพได้เช่นกัน เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ หากไม่มีหมู่เลือดของคนไข้ จะไม่สามารถใช้ได้ใน
กรณีที่ผู้ร้องขอข้อมูลต้องการข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้ หรือ ข้อมูลที่อยู่ ของลูกค้าที่กรอกผ่าน
แบบฟอร์ม ถ้ามีชื่อและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ หรือ
จังหวัด ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถนามาใช้ได้เช่นกัน
๓) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ค่าข้อมูลในชุดข้อมูลเดียวที่สอดคล้องกับค่าในชุดข้อมูลอื่ น
นอกจากนี้คาจากัดความของความสอดคล้องระบุว่าหากมีการดึงข้อมูลสองค่าจากชุดข้อมูลแยก
ต่างหากต้องไม่ขัดแย้งกัน เช่น ข้อมูลวันที่หรือเวลาที่เก็บในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ และฐานข้อมูลผู้
ลงทะเบียนใช้บริการชุดข้อมูลที่มีรูปแบบต่างกัน ทั้งนี้อาจะเกิดขึ้นในขณะที่การออกแบบระบบมี
๖๕ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

การนาเข้าข้อมูลก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการใช้กฎตรวจวัดความถูกต้องของข้อมูลที่
ต่างกัน เป็นต้น
๔) ข้อมูล มีความเป็ น ปั จ จุ บั น (Timeliness) ข้อมูล ที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูล ที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้แล้วจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนาเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้
ทันเวลา นั่นคือ จะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อทันความต้องการของผู้ใช้ เช่น ตัวอย่างข้อมูล
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานโดยส่วนงานที่มีหน้าที่นาเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้มีการดาเนินการตาม
เวลาที่กาหนดคือทาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันซึ่งจะทาให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องสามารถนาข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) ระดับของข้อมูล ที่บริห ารจัดการต้อ งการ
นาเสนอโดยตรงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่ างเช่น ข้อมูล
ทางสถิติที่จะเป็นการนาเสนอในรูปแบบตารางเข้าใจง่าย และข้อความอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ
๖) ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ข้อมูลควรเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้จริง และสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์แผนงานต้องการข้อมูลบัญชีของการประกันภัยต่อ
เขตต่าง ๆ แต่ข้อมูลไม่พร้อมใช้งานจนกระทั่งต้องใช้คนเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมา ใน
กรณีนี้หากข้อมูลมีความพร้อมกับความต้องการใช้ ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทันที
ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ ๑๗
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ตารางที่ ๑๗ ตัวอย่างการวัดคุณภาพข้อมูลที่เป็น ครงสร้างสาหรับแต่ละชุดข้อมูล
คุณภาพ
ข้อมูล
ความ
ถูกต้อง

รูปแบบการ
วัด
แถวxฟิลด์

ความ
ครบถ้วน

๑) แถว
๒) แถวx
ฟิลด์
๓) แถวx
ฟิลด์ที่
จาเป็น

ร้อยละ

ความ
ต้องกัน

ฟิลด์

ร้อยละ
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ตัวอย่าง

ร้อยละ

ถ้าพบว่ามี ๘๐ ฟิลด์ที่มีความถูกต้องตลอดทั้ง ๑,๐๐๐ คน ดังนั้นชุดข้อมูลนี้มีความถูกต้อง
= (๑,๐๐๐ x ๘๐) / (๑,๐๐๐ x ๑๐๐) x ๑๐๐
= ๘๐
กรณีที่ ๑ : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล
ถ้าพบว่ามีการบันทึกข้อมูล ๙๐๐ คน โดยไม่สนใจจานวนฟิลด์ที่มีการบันทึก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน
= (๙๐๐ /๑,๐๐๐) x ๑๐๐
= ๙๐
กรณีที่ ๓ : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล
ถ้าพบว่ามี ๖๐ ฟิลด์จาก ๑๐๐ ฟิลด์ ที่มีการบันทึกข้อมูลทั้ง ๑,๐๐๐ คน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน
= (๑,๐๐๐ x ๖๐) / (๑,๐๐๐ x ๑๐๐) x ๑๐๐
= ๖๐
กรณีที่ ๒ : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูลที่มีความจาเป็นเท่านั้น
ถ้ากาหนดให้มี ๘๐ ฟิลด์ที่มีความจาเป็นต้องบันทึกข้อมูล แล้วพบว่ามี ๖๐ ฟิลด์จาก ๘๐ ฟิลด์ ที่มีการบันทึกข้อมูลทั้ง
๑,๐๐๐ คน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความครบถ้วน
= (๑,๐๐๐ x ๖๐) / (๑,๐๐๐ x ๘๐) x ๑๐๐
= ๗๕
ถ้าพบว่ามี ๒๐ ฟิลด์ที่เก็บซ้าซ้อนกับชุดข้อมูลอื่นและมีรูปแบบของฟิลด์ที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบวันที่ รูปแบบรหัส ดังนั้น
ข้อมูลชุดนี้มีความความต้องกัน
= (๑๐๐-๒๐ / ๑๐๐) x ๑๐๐
= ๘๐

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

คุณภาพ
ข้อมูล
ความเป็น
ปัจจุบัน

รูปแบบการ
วัด
๑) แถว
๒) แถวx
ฟิลด์

หน่วยวัด

กรณีที่ ๑ : พิจารณาเฉพาะแถวข้อมูล
ถ้ามีพนักงานใหม่ ๑๐ คน และมีพนักงานเก่า ๕ คนที่มีการเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งยังไม่มีการบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน
= ๑๐๐ – [(๑๐ + ๕) / (๑,๐๐๐+๑๐) x ๑๐๐]
= ๙๘.๕๑
กรณีที่ ๒ : พิจารณาแถวและฟิลด์ข้อมูล
ถ้ามีพนักงานใหม่ ๑๐ คน และมีพนักงานเก่า ๕ คนที่มีการเปลี่ยนชื่อและบ้านเลขที่ ซึ่งยังไม่มีการบันทึกหรือปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความเป็นปัจจุบัน
= ๑๐๐ – [ [ (๑๐ x ๒) + (๕ x ๒) ] / [ (๑,๐๐๐ + ๑๐) x ๑๐๐] x ๑๐๐ ]
= ๙๙.๙๗
หมายเหตุ : ชื่อและบ้านเลขที่นับเป็น ๒ ฟิลด์
ตรงตาม
ฟิลด์
ร้อยละ ถ้าพบว่ามี ๒๐ ฟิลด์ที่ไม่เคยถูกนาไปใช้ ดังนั้นข้อมูลชุดนี้มีความตรงตามความต้องการใช้
ความ
= [ (๑๐๐-๒๐) / ๑๐๐ ] x ๑๐๐
ต้องการใช้
= ๘๐
ความพร้อม ชุดข้อมูล
ร้อยละ = ๑๐๐ ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล กาหนดให้
ใช้
= ๖๖.๖๗ ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ XML JSON และ CSV
= ๓๓.๓๓ ถ้าข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบ WORD PDF
หมายเหตุ : ข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต่ากว่าสามารถจัดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีเครื่องมือหรือวิธีการที่ทาให้การนาข้อมูล
ไปใช้งานสะดวกมากขึ้น
หมายเหตุ : กาหนดให้ชุดข้อมูลพนักงาน มีจานวน ๑,๐๐๐ แถว (คน) แต่ละแถวประกอบด้วย ๑๐๐ คอลัมน์ (ฟิลด์)
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๓.๖.๓ การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Assessment)
การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสาเร็จจากการกากับดูแลข้อมูล
โดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) จัดทานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รวมถึงการป้องกันข้อมูลในบริบทของการ
รักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล
๒) ข้อมูลมีการจัดชั้นความลับ (Data Classification) ข้อมูลควรมีการจัดชั้นความลับให้สอดคล้อง
กับ กฎหมาย เงื่อนไข และข้อ กาหนดต่างๆ รวมถึงการคานึงถึงมูลค่า ความส าคัญและความ
อ่อนไหวของข้อมูลกรณีที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงนั้นทาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย การ
กาหนดระดับชั้นความลับเช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลใช้ภายใน และข้อมูลเปิดเผย
๓) กาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล (Data Protection) การกาหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต้องคานึงถึงระดับชั้นความลับของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหวต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้ อมูลแบบพิเศษ เพื่อป้องกัน
กันการเข้าถึงเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวนั้น รวมถึงเพื่อป้องกันการดัดแปลง แก้ไข แต่งเติม
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔) ข้อมูลถูกใช้งานอย่างเหมาะสม การนาข้อมูลไปใช้ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับสัญญาอนุญาต
และไม่ขัดต่อกฎหมาย
๕) ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ ต้องมีการดาเนินการเตรียมความพร้อมไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ใน
ประเภทใดก็ตาม เช่น ข้อมูลในรูปแบบกระดาษต้องมีสถานที่จัดเก็บดูแล และสามารถเข้าถึงโดย
ผู้ มีสิ ทธิได้อย่ างสม่าเสมอ ข้อมูล ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ต้อ งมี การเตรี ยมความพร้ อมเรื่ อ ง
ระบบงาน การสารองข้อมูล รวมถึงมีแผนการดาเนินการในกรณีฉุกเฉินใดๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้
ข้อมูลด้วย
ตารางที่ ๑๘ ตัวอย่างการวัดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ข้อมูล
ความลับ
ความถูกต้อง
ความพร้อมใช้
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หน่วยวัด

ตัวอย่าง

จานวนครั้ง

 จ านวนการพิ จ ารณาทบทวนนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศและมาตรการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
 จานวนการส่งเสริม สื่อสารสร้างความตระหนักด้านความมั่น คง
ปลอดภัย
 จ านวนการทดสอบความต่อเนื่องของการให้ บริก ารและการน า
ข้อมูลกลับมาใช้

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ข้อมูล
ความลับ
ความถูกต้อง
ความพร้อมใช้

หน่วยวัด
ร้อยละ

ตัวอย่าง
 ร้อยละของการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลที่ได้กาหนดไว้
จานวนข้อกาหนดของนโยบายที่เป็นไปตามที่กาหนด
=
𝑥 ๑๐๐
จานวนข้อกาหนดของนโยบายทั้งหมด
 ร้อยละของจานวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมได้ เช่น
ร้อยละของการถูกเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
สูตรการคานวณ
จานวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ควบคุมได้
=
𝑥 ๑๐๐
จานวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด
 ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ที่
ลดลง เช่นร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนจากการเปิดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
สูตรการคานวณ
จานวนข้อร้องเรียนปีปัจจุบัน − ปีที่ผ่านมา
=
𝑥 ๑๐๐
จานวนข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมา
 ร้อยละของความสาเร็จในการกู้คืนข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
จานวนกู้คืนข้อมูลที่ความสาเร็จ
=
𝑥 ๑๐๐
จานวนกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
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บทสรุป
กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) เปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการริเริ่ม
กาหนดกลไกต่าง ๆ ในการกากับดูแลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล ให้ได้ซึ่ง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และสามารถเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานทั้งการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงและการสร้างประโยชน์จากข้อมูล ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานและ
การแข่งขันของประเทศ
จากกรอบการกากับดูแลข้อมูลตามหัวข้อในบทที่ ๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง กระบวนการและ
หลั กเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้มาซึ่งการกากับดูแลข้อมูล ที่ดีนั้น หน่ว ยงานควรคานึงถึงการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. บทบาทของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการ
กากับดูแลข้อมูล ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องมีความมุ่งมั่นในการผลักดัน ให้เกิดการกากับ
ดูแลข้อมูล โดยผู้บริหารควรมีบทบาท ดังต่อไปนี้
 สื่อสารถึงความสาคัญของการกากับดูแลข้อมูล ขอบเขต นโยบาย และเป้าประสงค์ของการกากับ
ดูแลข้อมูล
 สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
 ทบทวนการกากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานและส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลข้อมูลอยู่สม่าเสมอ
๒. จัดตั้งคณะทางาน จัดตั้งคณะทางานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งตามที่ ได้
กาหนดไว้ในกรอบการกากับดูแลข้อมูล เช่น คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล บริกรข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงาน
สามารถดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนั้น
บางหน่ ว ยงานอาจมีบุ คลากรที่ทาหน้ าที่ในลักษณะดังกล่ าวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการกาหนด
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน
๓. กาหนดกระบวนการกากับดูแลข้อมูล ก าหนดกระบวนการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล (Data Governance
Process) ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นกรอบการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล โดยพิ จ ารณาถึ ง การเลื อ กข้ อ มู ล เพื่ อ
ดาเนินการกากับดูแล การระบุเป้าหมาย การกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการ
คน โดยกระบวนการกากับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงาน
ไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๔. กาหนดน ยบาย ก เกณ ์ของข้อมูล การกาหนดนโยบายข้ อมูลจัดเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการกากับ
ดูแลข้อมูล นโยบายที่กาหนดสามารถใช้รายละเอียดตามที่ระบุ ในกรอบการกากับดูแลข้อมูลได้ โดย
คานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการ
เผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๕. การป ิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลข้อมูล กลุ่มคนที่ได้กาหนดไว้ในการกากับดูแลข้อมูล
ตามที่ระบุในข้อที่ ๒ มีหน้าที่ในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การลงมื อ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และปรับปรุง ตามลาดับ องค์ประกอบอย่างน้อยที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
ได้แก่
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 สร้างการรับรู้ให้กับคนภายในหน่วยงาน
 ดาเนินการตามนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล
 บริหารจัดการข้อมูล
 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
๖. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การทางานในภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการตัดสินใจ เพื่อการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคตและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ต่อไป
ในการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล นั้ น จะต้ อ งจั ด ท าอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานควรต้ อ ง
ดาเนินการและวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อยกระดับการดาเนินงานให้มีการกากับดูแลข้อมูลที่มี
ให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน เพิ่มศักยภาพ ส่งผลดีทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการจัดทาเมทาดาตา
ตารางที่ ๑๙ แบบฟอร์มการจัดทาเมทาดาตา
ชื่อรายการ

คาอธิบาย

๑) ชื่อข้อมูล

ชื่อของข้อมูลที่กาหนดโดย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๒) เจ้าของข้อมูล

ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล และ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

๓) คาสาคัญ

หัวข้อ คา หรือวลี ที่ใช้สาหรับการ
ค้นเรื่องที่ต้องการได้

๔) คาอธิบายอย่างย่อ

บทคัดย่อของข้อมูลหรือ
Abstract ที่บ่งบอกถึงเนื้อความ
ในข้อมูลอย่างสั้น

๕) หน่วยงานที่ให้ข้อมูล

ชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานที่ให้
ข้อมูล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้

๖) ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดาเนินการ

บุคคลหรือหน่วยงาน
นอกเหนือจากผู้รับผิดชอบข้อมูล
ที่สนับสนุนหรือร่วมดาเนินการ

๗) วันที่เริ่มต้น

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น
2015-02-25)

๘) วันที่ทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล วัน เดือน ปี ล่าสุดที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ YYYYล่าสุด
MM-DD เช่น 2015-02-25)
๙) แหล่งที่มา
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แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น จาก
โครงการสารวจ

ปรดระบุ
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ชื่อรายการ

คาอธิบาย

ปรดระบุ
 การรายงานจากระบบ
ทะเบียน
 การสารวจข้อมูล
 การวิจัย
 อื่น ๆ....................................
 บุคคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมู่บ้าน
 ตาบล
 อาเภอ
 จังหวัด
 ภาค
 ประเทศ
 อื่น ๆ....................................
 บุคคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมู่บ้าน
 ตาบล
 อาเภอ
 จังหวัด
 ภาค
 ประเทศ
 อื่น ๆ....................................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมูล
 รูปภาพ
 อื่น ๆ....................................

๑๐) วิธีการได้มา

วิธีการที่ได้ซึ่งข้อมูล เช่น การ
รายงานจากระบบทะเบียน การ
สารวจข้อมูล การวิจัย

๑๑) หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล

หน่ ว ยย่ อ ยหรื อ ขอบเขตที่ ย่ อ ย
ที่ สุ ด ที่ มี ข้ อ มู ล เช่ น หมู่ บ้ า น
จังหวัด ภาค ประเทศ

๑๒) หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล

หน่ ว ยย่ อ ยหรื อ ขอบเขตที่ ย่ อ ย
ที่ สุ ด ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น
หมู่บ้าน จังหวัด ภาค ประเทศ

๑๓) รูปแบบการเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิ

รู ป แบบที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
เช่น text/html XML ฐานข้อมูล
รูปภาพ

๑๔) รูปแบบการเก็บข้อมูลทุติย
ภูมิ

รูปแบบที่บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ
 Text/html
เช่น text/html ASCII ฐานข้อมูล  XML
รูปภาพ
 ฐานข้อมูล
 รูปภาพ
 อื่น ๆ....................................
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ชื่อรายการ

คาอธิบาย

๑๕) ประเภทการนาเสนอ

ประเภทการนาเสนอข้อมูล เช่น
เว็บไซต์ รายงานวิชาการ ตาราง
สถิติ ผลงานวิจัย

๑๖) ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้ เช่น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น

๑๗) รหัสอ้างอิงเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูล

สัญลักษณ์ เลขที่ หรือรหัสอ้างอิง
ที่ระบุว่าเป็นข้อมูลนั้น ๆ เช่น
Uniform Resource Locator –
URL
ระบุ URL เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๘) เรื่องที่เกี่ยวข้อง
๑๙) ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล

ขอบเขตหรือพื้นที่ในการนาเสนอ
ข้อมูล เช่น กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล ประเทศไทย ทุก
ประเทศ

๒๐) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอธิบาย
ระดับการเข้าถึงข้อมูล เช่น ผู้มี
สิทธิเข้าถึง ฟิลด์ที่สามารถเข้าถึง
รายการที่สามารถเข้าถึง

๒๑) สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล

สิทธิ์ สัญญา หรือข้อตกลงในการ
ใช้ชุดข้อมูล เช่น สัญญาอนุญาต
สาหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ
(License for Open
Government Data
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ปรดระบุ
 เว็บไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจัย
 อื่น ๆ....................................
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 จีน
 ญี่ปุ่น
 อื่น ๆ....................................

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทุกประเทศ
 อื่น ๆ....................................
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ภาคผนวก ข บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดาเนินการบริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างประโยชน์สูงสุด จึงมีการกาหนดบทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลในแต่ละ
ด้าน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๒๐ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
บทบาท

ความรับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สถาปนิกข้อมูล
(Data Architect)

 กาหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยพิจารณาจาก
ความต้องการข้อมูล และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน โดยประเมิน
สถานะในปัจจุบัน และออกแบบเพื่อปรับปรุงสาหรับอนาคต
 สร้างพิมพ์เขียว (Blueprint) สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ
เช่น การบูรณาการข้อมูล การไหลของข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง

ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
 บริหารจัดการ และควบคุมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน
(Database Administrator)  กาหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานข้อมูล
ทั้งหมดภายในหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดและวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การ
สารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล
วิศวกรข้อมูล
(Data Engineer)

 ออกแบบวิธีการจัดเก็บ และเรียกใช้งานข้อมูล
 จัดการเกีย่ วกับข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ระบุชนิดของข้อมูล วาง
โครงสร้างของการเข้าและการออกของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลไหลได้
อย่างไม่สะดุด

นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst)

 นาข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงธุรกิจ หรือแก้ปัญหาจากสิ่งที่ผิด
แปลกไปจากแนวโน้มเดิม โดยใช้ประสบการณ์ และหลักสถิติ
 ใช้โมเดลหรือเครื่องมือในการทารายงาน เพื่อสรุปข้อมูลสาหรับใช้ใน
การตัดสินใจ

นักวิทยาการข้อมูล
(Data Scientist)

 นาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และแปลงข้อมูล เพื่อหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
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บทบาท

ความรับผิดชอบ
 สร้างแบบจาลอง และดาเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
Machine Learning หรือเขียนโปรแกรม เพื่อทานายมุมมอง และ
คาตอบใหม่ ๆ

นักวิเคราะห์ระบบ
(System Analyst)

 วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัญหา รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ วิเคราะห์ระบบงานภายใน
หน่วยงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business Analyst)

 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี กลยุทธ์
กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ทาความเข้าใจเป้าหมายและปัญหาของหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
ต้องการและหาคาตอบ เพื่อวางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

นักออกแบบจาลองข้อมูล
(Data Modeler)

 ออกแบบจาลองข้อมูล เช่น Entity Relationship Diagram และ
Data Flow Diagram
 ออกแบบและพัฒนาแบบจาลองข้อมูล (Data Model) เพื่ออธิบาย
ลักษณะโครงสร้างและการทางานของข้อมูลให้เห็นภาพได้มากขึ้น

ด้านการกากับดูแลข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
(Chief Data Officer)
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 นาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างและส่งมอบเทคโนโลยี
เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการในการทาให้ข้อมูลของหน่วยงานมี
คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
 วิเคราะห์และร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์และ
ดาเนินการกากับดูแลข้อมูลคุณภาพและการควบคุมอื่น ๆ เพื่อรักษา
ความสมบูรณ์ของข้อมูล
 นาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุงข้อมูลและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
 เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ
 ส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา
 วิเคราะห์หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

บทบาท

ความรับผิดชอบ

บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ
(Business Data Stewards)

 นิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย
 นิยามเมทาดาตา
 ร่างนโยบายข้อมูล มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล
 ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์ผลจากการ
ตรวจสอบ

บริกรข้อมูลด้านเทคนิค
(Technical Data
Stewards)

 ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูล
 รักษา และดูแลข้อมูลที่อยู่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน

บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
ข้อมูล (Data Quality
Stewards)

 ดาเนินการในเรื่องคุณภาพข้อมูล เช่น กาหนดนโยบายข้อมูลด้าน
คุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล

เจ้าของข้อมูล
(Data Owner)

 ตรวจสอบ ดูแล และรักษาคุณภาพของข้อมูล
 ทบทวนและอนุมัติการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ผู้สร้างข้อมูล
(Data Creator)

 บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูก
กาหนดไว้
 ทางานร่วมกับบริกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ใช้ข้อมูล (Data User)

 นาข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร
 สนับสนุนการกากับดูแลข้อมูล
 รายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของข้อมูล

๗๘ | ห น้ า

กรอบการกากับดูแลข้อมูล

ภาคผนวก ค แนวน ยบายและแนวป ิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกระบวนการของการรับส่งข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ข้อมูล การน าเข้า/ส่งออกสิ นค้าระหว่างประเทศ ข้อมูล ภูมิส ารสนเทศ ข้อมูล การบริหารจัดการน้า ข้อมูล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลความมั่นคงประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนต้องไม่เป็นข้อมูลเปิด (Open
Data) หรือข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้โดยอิสระ
การกากับดูแลข้อมูลถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ สอดคล้องกับรูปที่ ๑๘ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการกากับดูแลข้อมูลเข้ามาควบคุมการบูรณาการข้อมูล (Data
Integration) และการแลกเปลี่ ยนข้อมูล (Data Exchange) เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(Interoperability) อย่างแท้จริง

รูปที่ ๑๘ ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยกิจกรรมของการกากับดูแลข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรประกอบไปด้วย ๑)
กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒) กาหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ ๓) กาหนดแนว
ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) กาหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
๑.๑) กาหนดบุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานอื่น
เช่น คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) หรือคณะทางาน
๑.๒) กาหนดบุคคลหรื อกลุ่ มบุคคลในการดาเนินการแลกเปลี่ ยนข้อมูล เช่น บุคคลที่ทา
หน้ า ที่ อ อกแบบกระบวนการและเทคโนโลยี ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล (Data
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Integration Architect) บุคคลที่ทาหน้าที่ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้อง
กับที่ได้ออกแบบไว้ (Data Integration Specialist)
๑.๓) ก าหนดบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลในการรั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ในการ
แลกเปลี่ยนหรือขอใช้ข้อมูล เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
๒) กาหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในหั ว ข้อ ๓.๓.๑ ได้แสดงกรอบนโยบายข้ อ มูล ในหมวดการแลกเปลี่ ย นและเชื่ อมโยงข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
๒.๑) กาหนดแนวปฏิบั ติ ในการจัดการเรื่องความมั่น คงปลอดภัย คุณภาพข้อมูล และผู้
ประสานงานหรือศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
๒.๒) กาหนดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ
ขั้นตอนเริ่มดาเนินการ ขั้นตอนระหว่างดาเนินการ และขั้นตอนสิ้นสุดการดาเนินการ
๒.๓) กาหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนที่จาเป็นให้ครบถ้วน
๒.๔) ทาสัญญาอนุญาตหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้
๒.๕) กาหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
๒.๖) บั น ทึกรายละเอีย ดและจั ดเก็บ ข้อ มูล การดาเนินงานที่เ กิด ขึ้น ในแต่ล ะครั้ ง ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Log File) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
๒.๗) สามารถตรวจสอบได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ กระบวนการแลกเปลี่ยน และมาตรฐานตามที่กาหนด
๓) กาหนดแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้
๓.๑) ตรวจสอบชั้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล (Data Classification) ว่ า อยู่ ใ นชั้ น ความลั บ ที่
สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มั่ น คงของประเทศ ความลั บ ทางราชการ และความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
๓.๒) จัดทาเมทาดาตา (Metadata) ของชุดข้อมูลที่ร้องขอ ตัวอย่างองค์ประกอบของเมทา
ดาตา เช่น ชื่อข้อมูล คาอธิบายข้อมูล คาสาคัญ วันที่ทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
ชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ฟิลด์ข้อมูล ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเมทาดาตามี
ฟิลด์ข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูล
๓.๓) จัดทาสัญญาอนุญาตหรือเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนและการนาข้อมูลไปใช้ ตัวอย่าง
ส่วนประกอบของสัญญา เช่น วัตถุประสงค์ในการนาไปใช้ ขอบเขตในการนาไปใช้ ช่วง
วั น ที่ ใ นการเข้ า ถึ ง ความถี่ ใ นการเข้ า ถึ ง ระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level
Agreement-SLA) ช่ว งเวลาในการนาไปใช้ ฟิล ด์ที่ส ามารถเข้าถึง รายการข้อมูล ที่
สามารถเข้าถึง ในกรณีขอข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายคน ต้องจัดทาหนังสือแสดงความ
ยินยอม (Consent Letter) เพื่อรับการยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ ยกเว้นหน่วยงานที่ขอ
ใช้ ข้ อ มู ล มี อ านาจตามกฎหมายโดยชอบธรรม พร้ อ มทั้ ง ก าหนดเทคโนโลยี แ ละ
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มาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล เช่น Representational State
Transfer (REST) Simple Object Access Protocol (SOAP)
๓.๔) ทาการแปลงข้อมูล (Anonimization) ในกรณีที่หน่วยงานที่ขอข้อมูลไม่มีอานาจใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแต่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อทาการศึกษาหรือวิจัย ซึ่งสามารถ
อ้างอิง “แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to protect
the Personally Identifiable Information)” พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนการแลกเปลี่ยน
๓.๕) ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามเงื่อนไขและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้
๓.๖) ติดตามและควบคุมประสิทธิภาพระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพข้อมูล และสอดคล้องกับระดับการให้บริการ
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ภาคผนวก ง แนวน ยบายและแนวป ิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการขอใช้ข้อมูล
ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ “ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้โดยอิสระ สามารถนากลับมาใช้ใหม่และ
แจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาอนุญาต หรือเงื่อนไขเดียวกัน
กับที่มาหรือตามเจ้าของงานกาหนด”4 ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเปิดเผยได้ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเปิด (Open Format) และไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเฉพาะ (Non-proprietary Format) ที่คนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและนาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาบริการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ข้อมูลเปิดถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดาเนินการของภาครัฐ และความสามารถในการพัฒ นา
ประเทศ ซึ่งสามารถวัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้จากมาตรฐานตัวชี้วัด เช่น Open Data Index และ
Open Data Barometer เพื่อให้อันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสูงขึ้น หน่วยงานรัฐควรดาเนินการเปิดเผย
ตามหลักการเปิดเผยข้อมูล ๘ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑) สมบูรณ์ (Completeness) ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ว นบุคคลหรือ ความ
มั่นคงจะต้องถูกเปิดเผยโดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกาหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความ
มั่นคง และเอกสิทธิ์ที่ชอบด้วยเหตุผล
๒) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) ข้อมูลควรจะถูกเผยแพร่จากแหล่งที่เก็บข้อมูลโดยตรงด้วยระดับความ
ละเอียดสูง ไม่มีการปรับแต่งหรือทาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data)
๓) ทันเวลา (Timeliness) คือ ข้อมูลควรจะเป็นปัจจุบันและหากเป็นไปได้อาจจะเป็นลักษณะ Realtime feed ซึ่งอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการเพิ่มอรรถประโยชน์ของข้อมูลนั้น ๆ ชุด
ข้อมูลควรจะมีการบันทึกเวลา (Timestamps) หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้
ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน
๔) สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ข้อมูลถูกเปิดเพื่อให้ผู้ใช้ที่หลากหลายและมีจุดประสงค์ต่างกัน
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านั้นได้และข้อมูลจะต้องรองรับการใช้งานจากทุกแพลตฟอร์ม
๕) เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readability) ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่นาไปประมวลผลได้
โดยอัตโนมัติ
๖) การไม่เลื อ กปฏิบั ติ (Non-discriminatory) ทุกคนสามารถนาข้ อ มูล ไปใช้ ไ ด้โ ดยไม่ต้ อ งมี ก าร
ลงทะเบียนผู้ใช้
๗) ปลอดกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary) ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดไม่ใช่
รูปแบบมาตรฐานเฉพาะและไม่มีองค์กรใดมีสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว
๘) ใช้งานฟรี (License-free) ข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานอย่างแพร่หลายทาให้เกิดเป็นนวัตกรรมและบรรลุ
เป้ าหมายที่ห น่ ว ยงานตั้ง ไว้ร วมทั้ง เป็น การเพิ่ ม ความโปร่ง ใสให้ แก่ ห น่ว ยงานภาครัฐ ควรจะ
หลีกเลี่ยงข้อจากัดในการใช้งานข้อมูล
โดยกิจกรรมของการกากับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลควรประกอบไปด้วย ๑) กาหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒) กาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ ๓) กาหนดแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) กาหนดบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
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๑.๑) กาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูล เช่น คณะกรรมการ
กากับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) หรือคณะทางานเปิดเผยข้อมูล
๑.๒) กาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการดาเนินการและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
๑.๓) กาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้า ถึง
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ เช่น ศูนย์ติดต่อ (Contact Center)
๒) กาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ในหัวข้อ ๓.๓.๑ ได้แสดงกรอบนโยบายข้อมูลในหมวดการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
๒.๑) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ ไม่
ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
๒.๒) ต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูล
๒.๓) ควรมีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและนาไปใช้ได้ง่าย
๒.๔) ควรมีการเปิดเผยเมทาดาตาควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
๒.๕) สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไป
ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นการรักษาคุณภาพของ
ข้อมูล
๓) กาหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้
๓.๑) คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนาไปใช้อย่างแพร่หลายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๓.๒) พิจ ารณาชุดข้อมูล ที่คัดเลื อก ชุดข้อมูล ที่คัดเลื อกส าหรับเผยแพร่นั้นต้องอยู่ในชั้ น
ความลับที่สามารถเผยแพร่ได้ นั่นคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนตัว
๓.๓) จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนาไปใช้ นั่นคือ ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ง่าย (Machine-Readable) หรือระดับการเปิดเผยข้อมูล
ระดับ ๒ ขึ้นไป เช่น รูปแบบของ Comma-Separated Values – CSV Application
Programming Interface - API รวมถึ ง การจั ด ท าค าอธิบ ายชุด ข้ อ มู ล (Metadata)
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล สามารถเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บริ บ ทของข้ อ มู ล เช่ น เจ้ า ของข้ อ มู ล
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วันที่เผยแพร่ ความถี่ในการปรับปรุง ความถี่ในการเผยแพร่
แหล่งที่มาของข้อมูล
๓.๔) นาชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่ หน่วยงานจะต้องกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อนาชุดข้อมูลขึ้น
เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ Universal Resource Identifier - URI ของหน่วยงาน
พร้อมคาอธิบายชุดข้อมูล
 เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยปฏิบัติตามเอกสาร คู่มือการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่บน data.go.th
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 ผู้ใช้ข้อมูลถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่
หน่วยงานได้เผยแพร่ผ่านช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการร้องขอข้อมูลที่
ต้องการได้ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
นั้น จะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ภาคผนวก จ แนวน ยบายและแนวป ิบัติอื่น ๆ
ในส่วนนี้กล่าวถึงแผนการจัดทานโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในการกากับดูแลข้อมูลและ
บริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้
๑) น ยบายข้อมูล (Data Policy) อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในการ
บริหารจัดการข้อมูล นโยบายข้อมูลอาจจะประกอบไปด้วย นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security and Privacy Policy นโยบายคุณภาพข้ อมูล
(Data Quality Policy) นโยบายการแลกเปลี่ ย นและเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (Data Exchange and
Integration Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure Policy)
๒) มาตรฐานการจั ด ชั้น ความลับข้อมูล (Data Classification Standard) อธิบายถึง รูปแบบ
และวิธีการจัดชั้นความลับของข้อมูลให้สอดคล้องกับผลกระทบหรือความเสียหายในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ เงิน ชื่อเสียง และความมั่นคงทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการอนุญาตให้
สามารถทาการแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูลได้
๓) มาตรฐานการแลกเปลี่ ย นและเชื่ อ ม ยงข้ อ มู ล (Data Exchange and Integration
Standard) เป็นการกาหนดรูปแบบ วิธีการ และเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล เช่น มาตรฐานชุดข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Core Vocabulary)
มาตรฐานชุดข้อมูลที่ควรเปิดเผยของประเทศ (National Open Datasets Standard)
๔) แนวป ิบัติในการปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Guideline to protect the Personally
Identifiable Information) ให้แนวทางสาหรับหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้ เตรียม
ข้อมูลให้เหมาะสมต่อการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานปลายทางทราบ
ได้ว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นของบุคคลใด
๕) แนวป ิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Security
and Privacy Guideline) ให้แนวทางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วน
บุคคลของข้อมูล เช่น การจัดทาสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security
Architecture) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Control) การตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล (Data Security Audit) การประเมิ น ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล (Data
Security Assessment) การกาหนดเครื่องมือและเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
(Data Security Tool/Technology)
๖) แนวป ิบัติใ นด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Guideline) ให้แนวทางในการวิเคราะห์
คุณภาพข้อมูล (Data Profiling) และแนวปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูล และปรับปรุงข้อมู ล
(Data Preparation and Data Cleansing) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาไปใช้ตัดสินใจ
๗) แนวป ิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้ที่
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data) ประกอบด้วย คู่มือการเปิดเผยข้อมูล (Open
Data Handbook) Version 2 และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Public API
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๘) แนวป ิ บั ติ ใ นการออกแบบความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมด้ า นข้ อ มู ล ( Data Innovation
Guideline) เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการออกแบบความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม (Guidelines for Data
Innovation) เป็นคู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เป็ นแนวคิดเชิงนวัตกรรมตลอดจนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล (Datasets) ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้มาซึ่ ง
แนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการออกแบบนวัตกรรมสามารถ
นาไปประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานได้
๙) แนวป ิ บั ติ ใ นการประเมิ น ผลการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล (Data Governance Assessment
Guideline) ให้แนวทางในการประเมินผลการกากับดูแลข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินความ
พร้ อมของการกากับ ดู แลข้ อมูล (Data Governance Readiness Assessment) การประเมิ น
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality Assessment) และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล (Data Security Assessment)
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